SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-19/2019.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. augusztus 26-án (hétfőn) 14 óra 10 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag;
Rácz Zoltán bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Csukle Tibor a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

Kővári László elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 14 óra 10 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.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
fenntartásában lévő intézmények napi szintű és időszakos takarítási feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás szakmai anyagjainak elkészítésére és az eljárás
során szükséges szakmai véleményezésre, az értékelésben történő közreműködésre”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye;
- Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására;
- Dienes Valéria utca 6-8. számú Társasház kérelme.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesület támogatási kérelme”, valamint az „Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelme”
tárgyú, szóbeli előterjesztéseket.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszodával kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő
intézmények napi szintű és időszakos takarítási feladatainak ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás szakmai anyagjainak elkészítésére és az eljárás során szükséges
szakmai véleményezésre, az értékelésben történő közreműködésre” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
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(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
5. napirendi pont:
Tulajdonosi döntések előkészítése a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán
keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatban
(203. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(197. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának
jóváhagyására
(195. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Javaslat támogatási igény benyújtására
(202. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyására
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta pályázati referens
10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadására
(201. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
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11. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására
(206. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
12. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(194. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
A Szekszárd 2/1 és 49/26 hrsz-ú ingatlanokat érintő bérleti kérelem
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
A Szekszárd 5304/5 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 0737 hrsz-ú ingatlan vételére
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 4027 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Szekszárd, Semmelweis utca 3/a számú társasház támogatási kérelme az épület leázott
alagsori tároló helyiségeinek utólagos vízszigetelési munkáinak elvégzésére
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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18. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Béri Balogh Ádám utca 99-105 számú társasház lakóinak kérelme
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
21. napirendi pont:
Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
22. napirendi pont:
Dienes Valéria utca 6-8. számú Társasház kérelme
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott
dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott: 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 256/2019. (VIII. 26.) határozata
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a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a víziközmű-rendszer
2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Kővári László elnök: Köszönti a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja,
hogy ezt a hitelt minden évben felveszik egyfajta mankóként, azonban nem szoktak
hozzányúlni. Idén azért kerül sor ilyen korán erre a hitelfelvételre, mert a bankjuk átalakul,
valamint a választások miatt nem lehet tudni, hogy ülésezik-e még a Közgyűlés.
Kővári László elnök: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a Felügyelő Bizottság összehívására
nem volt szükség ebben az esetben.
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 257/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
6
0826jkv

Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszodával kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: 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 258/2019. (VIII. 26.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos marketing és kommunikációs
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. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Vállalkozási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszodával kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatok
ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2019. augusztus 28.
Dr. Molnár Kata jegyző
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3. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 30.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő
intézmények napi szintű és időszakos takarítási feladatainak ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás szakmai anyagjainak elkészítésére és az eljárás során szükséges
szakmai véleményezésre, az értékelésben történő közreműködésre” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Először is szeretne elnézést kérni azért, hogy ez az előterjesztés az
utolsó pillanatban került a bizottság elé. Elmondja, hogy a 2017. év végén folytatta le az
önkormányzat a takarításra vonatkozó közbeszerzést, amely két évre szólt. A közbeszerzési
eljárást szakmai szempontból előkészítő céget bízna meg az önkormányzat, tekintettel arra,
hogy az önkormányzatnál nem rendelkezik senki sem olyan szakértelemmel a takarításra
vonatkozóan, amely alapján ki tudná írni az önkormányzat ezt az eljárást. Elmondja, hogy
2017-ben is egy külsős céget bízott meg az önkormányzat ezzel a feladattal. A cég felmérné az
összes takarítandó intézményt, azon belül pedig azt is, hogy melyik helyen, milyen
gyakorisággal, milyen tisztítószerekkel kellene takarítani. A beszerzési eljárás a múlt héten
került kiírásra, az ajánlattételi határidő pedig a mai napon, kilenc órakor járt le. A meghívott
három cég közül kettő nyújtott be ajánlatot. A két cég közül az Ibis Trade Kft. nyújtotta a
legkedvezőbb ajánlatot. A cég bajai, de korábban már több alkalommal is együttműködött az
önkormányzattal.
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 259/2019. (VIII. 26.) határozata
„Megbízási
szerződés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények napi szintű és
időszakos takarítási feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás szakmai anyagjainak elkészítésére és az eljárás során
szükséges szakmai véleményezésre, az értékelésben történő
közreműködésre” tárgyú eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
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27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.20.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában
lévő intézmények napi szintű és időszakos takarítási feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás szakmai anyagjainak
elkészítésére és az eljárás során szükséges szakmai
véleményezésre, az értékelésben történő közreműködésre”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő IBIS Trade Kft-vel (6500 Baja,
Szabadság u. 144.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2019. augusztus 28.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. augusztus 30.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
Tulajdonosi döntések előkészítése a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán
keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatban
(203. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a tavasz folyamán a bizottság tartott egy kihelyezett ülést
a helyszínen, ahol konstatálta a bizottság a körülményeket. Ezzel egyidejűleg sor került a
feljelentés megtételére. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szakértő készített egy becslést a
károkról, valamint, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az értékbecslés alapján más árak jöttek ki a korábbihoz képest.
Máté Péter bizottsági tag: Az értékbecsléshez lenne hozzáfűzni valója. Úgy gondolja, hogy
nem azt kérték az értékbecslőtől, hogy az ingatlan natúr értékét becsülje meg. A szakértő azt
írja, hogy az ingatlan teleknek az értéke nőtt, tekintettel arra, hogy a telekárak
megemelkedtek. Az építmény rongálódott, de a rongálás értékét csökkentette a telekár
emelkedése. Ezt így nem fogadta volna el.
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Szabó Zsolt bizottsági tag: Neki is sikálásnak tűnik.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság a korábbi döntésével azt szerette volna megtudni, hogy
a rongálással mennyit csökkent az ingatlan értéke. Nem pedig azt, hogy a telekár mennyit
növekedett.
Kővári László elnök: A Közgyűlésen jelezni fogja, hogy a becsléssel kapcsolatban hiányosságot
észleltek.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A költségek kiegyenlítésével kapcsolatban volt-e már valamiféle
pénzmozgás?
Kővári László elnök: Tudomása szerint még nem. Véleménye szerint sem lehet úgy felfogni,
hogy kisebb a veszteség azért, mert a telek ára emelkedett. Javasolja, hogy a bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 260/2019. (VIII. 26.) határozata
tulajdonosi döntések előkészítéséről a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú
sporttelepen lévő teniszpályán keletkezett károk szakértői
felmérésével kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tulajdonosi döntések előkészítése
a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán keletkezett
károk szakértői felmérésével kapcsolatban” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(197. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a meglévő rendelet módosítására tesznek javaslatot
az előterjesztésben egy plusz támogatás bevezetésével. Az előterjesztés ennek a részleteit
tartalmazza.
Máté Péter bizottsági tag: Ez milyen forrásból megy?
dr. Molnár Kata jegyző: Önkormányzatiból.
Kővári László elnök: Ezt azért érdemes kihangsúlyozni.
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 261/2019. (VIII. 26.) határozata
a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a népegészségügyi támogatásokról
szóló 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának
jóváhagyására
(195. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az önkormányzat 2012. október
30. napján megállapodást kötött a kormányhivatallal a járási hivatal kialakításáról. Ez a
megállapodás azóta egyszer módosult. A jelenlegi módosítást a kapcsolattartók személyében
bekövetkezett változások, valamint a járási hivatal részére átadott vagyon indokolja. A
tervezetet az önkormányzat megküldte a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal egyetért a
módosításokkal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 262/2019. (VIII. 26.) határozata
a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a járási hivatal
kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat támogatási igény benyújtására
(202. 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
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 263/2019. (VIII. 26.) határozata
támogatási igény benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat támogatási igény
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyására
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Rikker Anita Márta pályázati referens
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 264/2019. (VIII. 26.) határozata
a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt
pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az
Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott
pályázat jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadására
(201. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 265/2019. (VIII. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök
átadásáról
13
0826jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE’-2016-00002
azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című
pályázatban szereplő épület és eszközök átadására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására
(206. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy ezt a pályázatot települési
önkormányzat nyújthatja be közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. Az önkormányzat a Babits
Mihály Kulturális Központ eszközállományát szeretné bővíteni ennek a pályázatnak a
keretében. Az önerő, amelyet az önkormányzatnak vállalnia kellene, 1.400.000 forint lenne. A
projekt összköltsége bruttó 14 millió forint.
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 266/2019. (VIII. 26.) határozata
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(194. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A bizottság korábban javasolta a tömegközlekedés felülvizsgálatát. Ez az
ügy hogy áll?
dr. Varga András osztályvezető: Tekintettel arra, hogy a közszolgáltató kiválasztására irányuló
pályázat eredménytelen lett, ezért nem történhetett meg még a menetrend felülvizsgálata
sem.
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 267/2019. (VIII. 26.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi közösségi
közlekedés támogatásának igénylésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
A Szekszárd 2/1 és 49/26 hrsz-ú ingatlanokat érintő bérleti kérelem
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a Palánki út és a Pásztor utca találkozásánál
lévő területekről van szó. Az AutoCity Zrt. nyújtott be kérelmet ezekkel a területekkel
kapcsolatban. A cég szeretné a jövőben forgalmazni az ISUZU márkát, azonban egy másik
cégcsoport nem engedélyezi számukra, hogy az ő területükön forgalmazzák ezt a márkát, ezért
kellett keresniük a saját ingatlanuk közelében egy olyan területet, amelyen erre a
tevékenységre lehetőségük nyílik. A terület, amelyet bérelni szeretne a cég az
önkormányzattól, jelenleg fás és bokros. A cég egy 12 m2-es irodakonténert helyezne el a
területen, illetve kiállítanának egy-két autót is. A szervizelés a cég telephelyén történne. Az
előterjesztés nem tartalmazza, hogy a cég szeretne egy járművet kiállítani a MOL kút melletti
füves részre is. A polgármester úr, mint a bérbeadással hatáskörrel rendelkező személy,
támogatja a bérbeadást, azonban a bizottságnak van hatásköre a bérleti díj megállapítására.
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Jelen esetben üzleti célú hasznosításról van szó, ezért a 15 forintos bérleti díjnál magasabb
összegű díjat javasolnak.
Kővári László elnök: A kérelmező beruházásokat valósítana meg a területen, amellyel az egész
térség komfortját növelné, így lehet, hogy nem állapítana meg bérleti díjat.
Máté Péter bizottsági tag: A jelenlegi bérleti díj 20-szoros összege is még mindig nagyon
kedvező éves díj lenne. A későbbiekben felül lehetne vizsgálni a bérleti díjat újból. Most egy
jelképes bérleti díjat kellene megállapítani, amivel az önkormányzat segítené a vállalkozás
beindítását és terjeszkedését. Úgy gondolja, hogy határozatlan időre kellene a bérleti
szerződést megkötni.
dr. Varga András osztályvezető: A kérelmező is szeretné, ha két év múlva felül lenne vizsgálva
a szerződés.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság 300 forint/m2/év összegben határozza meg a
bérleti díjat.
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 268/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárd 2/1 hrsz-ú és 49/26 hrsz-ú ingatlanokat érintő bérleti
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.3. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. támogatja az önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárd 2/1 hrszú, kivett helyi közút megnevezésű, valamint a Szekszárd 49/26
hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanból az 1. sz. mellékletben
piros vastag vonallal jelölt cca. 200 m2-es földterület Penthe
Autóház Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 8.) részére bérleti szerződés
keretében történő hasznosítását 300,- Ft/m2/év bérleti díj
ellenében;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök
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2. javasolja a polgármesternek a megállapított bérleti díj mellett a
bérleti szerződés megkötését.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

14. napirendi pont:
A Szekszárd 5304/5 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a Cinege utca elején lévő területről van szó.
A kérelmező először vételi kérelmet nyújtott be, majd időközben módosította bérleti
kérelemre. A kérelmező területe mellett található egy 2.120 m2 nagyságú önkormányzati
terület, amelyet a kérelmező szeretne bérbe venni. Korábban is bérelte a területet a
kérelmező, de valamilyen oknál fogva ez a szerződés megszűnt.
Máté Péter bizottsági tag: A határozatban konkretizálni kellene a bérleti díj összegét is. 15
forintra tesz javaslatot, valamint arra, hogy határozatlan idejű bérleti szerződést kössön az
önkormányzat a kérelmezővel.
Kővári László elnök: Az előterjesztés második számú határozati javaslatát teszi fel szavazásra
azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj összege a bizottság 8/2019. (I.15.) határozatában
foglaltak szerint kerüljön megállapításra.
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 269/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárd 5304/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.5.4. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. nem támogatja a Szekszárd 5304/5 hrsz-ú, kivett közterület
megnevezésű ingatlan - 1. sz. mellékleten sávozottan jelölt kertvárosias lakóterületként nyilvántartott cca. 2120 m2
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alapterületű részének önálló helyrajzi szám kialakítása után kivett
beépítetlen területként való értékesítését.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

2. javasolja, hogy az Önkormányzat, Csató József (7100 Szekszárd,
Cinege u. 9.) kérelmének megfelelően, bérleti jogviszony
keretében hasznosítsa a Szekszárd 5304/5 hrsz-ú, kivett közterület
megnevezésű ingatlan - 1. sz. mellékleten sávozottan jelölt - cca.
2120 m2 alapterületű részét a bizottság 8/2019. (I.15.) számú
határozatában meghatározott bérleti díj ellenében.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

15. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 0737 hrsz-ú ingatlan vételére
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Az önkormányzat tulajdonában van egy kivett vízmosás
művelési ágú terület, amelynek a vége az egyik kérelmező területe mellett található. Az
önkormányzat szakértőtől is kért állásfoglalást a területtel kapcsolatban. A szakértő szerint ez
a terület még nem vesztette el a funkcióját, ezért nem javasolja az ingatlan értékesítését. Az
ingatlanra egy másik szomszédos terület tulajdonosa is benyújtott vételi kérelmet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság helyszíni bejárást 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 270/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárd 0737 hrsz-ú ingatlan vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kérelem a Szekszárd 0737 hrsz-ú
ingatlan vételére” tárgyú előterjesztés vonatkozásában helyszíni
bejárást követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Kővári László elnök
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16. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 4027 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy az Epreskert utcában működik a
GEMENCREHAB Kft., amely elsősorban megváltozott munkaképességű személyeket
foglalkoztat. Az ügyvezető bővíteni szeretné a vállalkozást, és így megvásárolna a cég egy
önkormányzati tulajdonban lévő területet. Ez az önkormányzati terület útként van
nyilvántartva, de egyébként csak egy része funkcionál útként. A kérelmező egy körülbelül 400
m2 nagyságú területet szeretne megvásárolni. Az a területrész, amely az úthoz szükséges, az
önkormányzat tulajdonában marad.
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 271/2019. (VIII. 26.) határozata
a 4027 hrsz-ú kivett közút meghatározott részének telekhatár
rendezés keretében történő 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 Szekszárd 4027 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan cca.
400 m2-es, az 1. sz. térképi mellékleten jelölt területrész telekhatár
rendezés keretében történő értékesítéséhez a GEMENCREHAB Kft.
(7143 Őcsény, Babits M. u. 15.) részére, az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken,
amely nem lehet kevesebb 3000,- Ft/m2 + ÁFA összegnél. Az
adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy a
GEMENCREHAB Kft. a SZMJV Önkormányzata tulajdonában
maradó, 4027 hrsz-ú kivett közút megosztásával kialakuló,
magánúttá minősített földrészleten gépjárművek számára járható
minőségű utat kell kialakítson;
A telekalakítási eljárással, az út átminősítésével és az adásvétellel
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
19
0826jkv

Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

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

2019. december 31.
Ács Rezső polgármester

17. napirendi pont:
Szekszárd, Semmelweis utca 3/a számú társasház támogatási kérelme az épület leázott
alagsori tároló helyiségeinek utólagos vízszigetelési munkáinak elvégzésére
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Märcz László igazgatóságvezető: Az előterjesztést annyival egészíti ki, hogy a benne szereplő
indikatív ajánlat nem egy teljesen pontos ajánlat, mert nem került feltárásra az épület
alagsora. Elmondja még, hogy a városban ez nem egy egyedi probléma. A társasházból
megkeresték az önkormányzatot, és kérték, hogy segítsenek az alagsor vízszigetelésének
megoldásában. Erre kértek egy árajánlatot. Itt probléma van az alagsor melletti
betonburkolattal is. Az alagsort csak úgy lehet szigetelni, ha ezt körbe feltárják, és az alagsort
kívülről, rendes szigeteléssel látják el. Egy magáningatlanról van szó, amelynek a lakói másfél
millió forintot tudnának hozzátenni a munkálatokhoz, a hiányzó összegben pedig az
önkormányzat támogatását szeretnék kérni.
Gyurkovics János bizottsági tag: Itt a ház előtti betonplaccal van a probléma.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, de az nem megoldás, ha egy közterületi betonplaccot
kijavít az önkormányzat, mert a víz okosan megtalálja a helyet. Ha jön egy vakond például,
akkor ugyanúgy be fog ázni az alagsor. Műszaki szempontból nem támogatná azt a megoldást,
miszerint csak a burkolatot javítsák ki.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés a burkolat kijavításáról szól?
Märcz László igazgatóságvezető: Nem, a területet teljes egészében fel kell tárni, és le kell
szigetelni az alagsort. Utána lehet megcsinálni a burkolatot.
Máté Péter bizottsági tag: A burkolat a ház faláig ér?
Märcz László igazgatóságvezető: Van olyan része, ami a ház faláig ér.
Máté Péter bizottsági tag: A parkoló?
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Märcz László igazgatóságvezető: Ezt nem tudja megmondani.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzat keresne kivitelezőt?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, az indikatív ajánlatot a Bau-Team Kft. tette. Az
önkormányzatnak 1.783.000 forintot kellene biztosítania az indikatív ajánlat alapján.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ennek az épületnek a teljesen megnyugtató szigetelését medence
szigeteléssel lehetne megoldani. Hiába készül el a feltárt alagsor függőleges szigetelése, ha
medence szigeteléssel nem lesz leszigetelve. A gyakorlatban még nem igazán látott olyat, hogy
ez a megoldás hosszútávon bevált volna.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság nem dönthet egy fix összegről?
dr. Varga András osztályvezető: A forrást is meg kell, hogy jelölje a bizottság.
Máté Péter bizottsági tag: Mekkora összeg van még a bizottság keretén?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: 935.000 forint.
Märcz László igazgatóságvezető: Nem egyedi problémáról van szó.
Gyurkovics János bizottsági tag: Az épület bejárata mellett ott állt a víz hosszú évek óta. Elől
kell kibontani az épületet, és, ha megvan a szigetelés, akkor utána jöhet a térburkolat.
Véleménye szerint nem kell egyenként lemenni a ház mellé az alagsorba.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ez nem lesz megoldás.
Gyurkovics János bizottsági tag: Beszélt a társasház lakóival, akik ennek nagyon örülnének.
Szegedi Attila bizottsági tag: Alulról fel fog jönni a víz.
Kővári László elnök: Véleménye szerint javasolni kellene, hogy a jövő évi költségvetésbe
kerüljön bele ilyen célokra egy meghatározott összeg.
Máté Péter bizottsági tag: Ha az önkormányzati területről folyik oda a víz azért, mert nem
megfelelő a vízelvezés, akkor véleménye szerint a vízelvezetést ki kellene, hogy javítsa az
önkormányzat, a lakók pedig a másfél millió forintjukból le tudnák szigetelni az épületet.
Märcz László igazgatóságvezető: Ez még nem garantálja azt, hogy nem fog beázni az épület.
Máté Péter bizottsági tag: Ha az önkormányzat közterületről nem folyatja rá a házra a vizet,
akkor másért nem kell, hogy felelősséget vállaljon. A szakszerű betonozást bevállalhatná az
önkormányzat.
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Märcz László igazgatóságvezető: Más helyen az önkormányzat megtette már ezt, mégis beázik
továbbra is.
Máté Péter bizottsági tag: A lakók ezt nem fogják elhinni. Véleménye szerint a vízelvezetést
megcsinálhatná az önkormányzat.
Märcz László igazgatóságvezető: Ha jön majd egy vakond, és emiatt ugyanúgy beázik majd a
társasház, akkor a lakók azt fogják mondani, hogy az önkormányzat nem szakszerűen végezte
el a feladatot.
Máté Péter bizottsági tag: Rá kell önteni egy kanna vizet, és akkor már lehet látni, hogy
befolyik-e a víz.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ha a szuterén szigetelése nem jó, akkor az mindig be fog ázni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a hivatal Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a Semmelweis utca 3/a társasház
vízelvezetésének kijavításáról szakszerű betonozással.
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 272/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárd, Semmelweis utca 3/a számú társasház támogatási
kérelméről az épület leázott alagsori tároló helyiségeinek utólagos
vízszigetelési munkáinak elvégzésével kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a
Semmelweis utca 3/a társasház vízelvezetésének kijavításáról
szakszerű betonozással.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 273/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület
2019. évi Fősővárosi Búcsú megrendezése kapcsán benyújtott, a
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Béri Balogh Ádám utca 99-105 számú társasház lakóinak kérelme
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Hányan kérték a pad áthelyezését?
dr. Varga András osztályvezető: Polgármesteri fogadóórán merült fel.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint először csak a deszkát kellene leszedetni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a hivatalt arra, hogy a Béri Balogh
Ádám utca 99-105. számú társasház között található beton padok deszkáit bontsa el.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 274/2019. (VIII. 26.) határozata
a Béri Balogh Ádám utca 99-105 számú társasház lakóinak kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.9. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Béri Balogh Ádám utca
99-105 számú társasház között található beton padok deszkáit bontsa
el.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatás iránti
kérelmet nyújtott be az egyesület ügyviteli, könyvelési költségeinek, illetve tanfolyamoknak,
vizsgáknak és a bevetésekre történő utazás költségeinek a biztosítására. Az egyesület 516.000
forint összegű támogatást szeretne. Javasolja, hogy a bizottság 400.000 forint összegű
támogatást nyújtson az egyesületnek.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazásban.
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:
(Szegedi Attila bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 275/2019. (VIII. 26.) határozata
a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2019. évi bizottsági kerete terhére 400.000 forint összegű
támogatást nyújt a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület részére az
egyesület
ügyviteli,
könyvelési
költségeinek,
illetve
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tanfolyamoknak, vizsgáknak és a bevetésekre történő utazás
költségeinek a biztosítására;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat elkészítésére
és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 10.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 10.
Ács Rezső polgármester

21. napirendi pont:
Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Elmondja, hogy az Alisca Borrend Egyesület támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a Szüreti Napokhoz kapcsolódó költségeik biztosítására. Javasolja, hogy a bizottság
nyújtson 150.000 forint összegű támogatást az egyesületnek.
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 276/2019. (VIII. 26.) határozata
az Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2019. évi bizottsági kerete terhére 150.000 forint összegű
támogatást nyújt az Alisca Borrend Egyesület részére a Szüreti
Napokhoz kapcsolódó költségek biztosítására;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat elkészítésére
és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 10.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 10.
Ács Rezső polgármester

22. napirendi pont:
Dienes Valéria utca 6-8. számú Társasház kérelme
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy a betegszállító és a mentő nem tud erre a területre
bemenni a lépcsőház elé, ami gondot jelent az embereknek. Úgy tudja, hogy a lépcsőház
elölről akadálymentesített, hátulról nem.
Szegedi Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy amit először kialakítottak parkoló felületet, az a
motorkerékpárok számára lett kialakítva. Voltak olyan személyek, akik nem találtak autóval
parkolót ezen a területen, ezért autóval is felálltak a motorkerékpárosok parkoló részére. Ezért
a lakók kérték az oszlop kirakásának jóváhagyását. Ez viszont azt a problémát eredményezte,
hogy a betegszállító nem tudja elvinni az ajtóig a beteget.
Máté Péter bizottsági tag: Ez 60 lakást érint. Három poller van a területen, amelyek közül a
középső most még lehajtható. Jelenleg a funkcióját nem éri el.
Szegedi Attila bizottsági tag: Lehet, hogy olyan táblát kellene kihelyezni, amely csak a
motorosok parkolását engedélyezi.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 04 perckor. Jelen van 4 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság helyszíni bejárást 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 277/2019. (VIII. 26.) határozata
a Dienes Valéria utca 6-8. számú Társasház kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Dienes Valéria utca 6-8. számú
Társasház kérelme” tárgyú előterjesztés vonatkozásában helyszíni
bejárást követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Kővári László elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 15 óra 05 perckor berekeszti.
K.m.f

Máté Péter
elnökhelyettes

Kővári László
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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