SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-11/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. május 7. (csütörtök) napján 14 óra 30 perckor a
Vármegyeháza - Kis Tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről.

Ülés közben érkezett:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, , dr.
Mezei László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági
tagok.
Szabó Balázs György bizottsági tag.

Távolmaradt:

Gyurkovics János bizottsági tag.

Jelen vannak:

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Varga Katalin jegyző,
Märcz László igazgatóságvezető
Farkas Éva osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági
jegyzőkönyvezető,
Zaják Rita képviselő,
Kerekes László képviselő,
János Anna Civil Kerekasztal titkára.

referens,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: Két új napirendi pont felvételét javasolta.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítő támogatás
biztosítása
(100. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(101. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
4. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1.
számú
Óvoda
Kindergarten
fejlesztése”
című,
DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projektjének keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására.” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
5. napirendi pont:
Borvidék Futóegyesület kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
6. napirendi pont:
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Tm-i Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

1. napirendi pont:
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítő támogatás
biztosítása
(100. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést.
Zaják Rita képviselő: 850 jogosultból 250-en veszik igénybe az étkeztetést. A többieknek is
fel van ajánlva a lehetőség, de ők nem kérnek belőle?
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dr. Varga Katlin jegyző: A Humánszolgáltató Központ ügyfelei körében végzett felmérés
alapján határozták meg a pályázható létszámot.
Kővári László elnök: Kifogásolta, hogy korábban a helyi termelőktől való beszerzést
támogatták, de a mostani előterjesztésben ilyen már nem szerepel. Ez ellentmond a
kormányzati törekvéseknek.
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 141/2015. (V.07.) határozata
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázatot és a
kiegészítő támogatás biztosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. május 07.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(101. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag megérkezett. A bizottság létszáma 6 fő.
Zaják Rita képviselő: A május 11-ei határidőt mióta tudjuk?
Farkas Éva osztályvezető: Körülbelül 1 hónapja.
Zaják Rita képviselő: Az SZMSZ úgy szól, hogy az előterjesztéseket a közgyűlés előtt 24
órával meg kell ismerniük a képviselőknek. Itt ez esetben nem történt meg.
Farkas Éva osztályvezető: Kiküldték 24 órával hamarabb az előterjesztés szöveges részét.
Tegnapi nap folyamán még történtek egyeztetések a helyettes államtitkár úrral. Elmondta,
hogy 24 megyei jogú várossal történtek a párhuzamos egyeztetések. Erőltetett tempóban folyó
szakmai munka volt. Az indikátorok teljessége és hitelessége igénye megkövetelte a készítési
idő hosszúságát.
Zaják Rita képviselő: A fórum előtt már volt elkészült anyag. Az egyeztetésekről miért nem
kaptak tájékoztatást? A megadott kereteken belül lehetséges hozzányúlni a tervekhez?
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Farkas Éva osztályvezető: Kiemelte, hogy a TOP komolyan szabályozott. Konkrét tervek
még nincsenek, csupán a források összege van meghatározva. Az ötletek elfogadását követően
tudják a terveket elkészíteni. Előnyös ez a koncepció, mivel így nem kerül az
önkormányzatnak óriási összegekbe a különböző projektek tervezése. Megjegyezte, hogy ez
lényegében egy iránymutatás, amely minden évben újragondolható. Ugyanakkor gyakran
kiforrott elképzelések vannak a tervek mögött.
Zaják Rita képviselő: A kertészeti cég 400 millió forintos támogatásának oka? Miért az a két
iskola került be a pályázatba? Halas utca és a Búzavirág utca felújítására lesz lehetőség? Mit
takar a szociális városrehabilitációs program?
Farkas Éva osztályvezető: Korábbi konkrét pályázati felhívásban, amiben megjelent a
szociális városrehabilitáció, Szekszárd területei nem feleltek meg a kritérium
követelményeknek.
Zaják Rita képviselő: Ha nem felelünk meg a feltételeknek, akkor az arra szánt összeget
hova lehet átcsoportosítani?
Farkas Éva osztályvezető: Lesz mozgástér az átcsoportosításra.
Kővári László elnök: Felhívta a figyelmet, hogy milyen kevés az előterjesztésben szereplő
6,8 milliárd forint. Sok nagyon fontos terület kimaradt, de amire jut, arra is csak néhány
százezer forint. Másrészről ez nem azt jelenti, hogy a város költségvetéséből a következő
években nem valósul meg felújítás. Fejlesztési különforrásnak kell tekinteni ezt az összeget,
de megfontoltan kell elkölteni.
Farkas Éva osztályvezető: Gazdaságfejlesztésre kell a források 57%-át elkölteni. Csak olyan
projekteket lehet ebből a pénzből támogatni, amik gazdaságfejlesztésről szólnak. Ilyen az
Ipari Park és a Városi Kertészeti és Közterület fenntartó vállalat, amely saját maga látná el a
feladatokat, ami kedvezőbb költséggel is jár.
Majdnem 1 milliárd forintos keret van az intézményekre. Ebbe a keretbe az eddigi
tapasztalatok alapján két nagyobb épület korszerűsítése fér bele. Ezzel a megoldással később
nagyobb megtakarítást tudnak elérni, mintha három kisebb óvodára fordítanák a pénzt.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Elkötelezettek abban, hogy a lepusztult város negyedeknek
szüksége van a rehabilitációra. Javasolta, hogy a program része legyen a Szekszárdi
Kutyamenhely kérdése is.
Kővári László elnök: Ezeken a területeken a helyieknek a város tisztaságával kapcsolatban
előre kellene lépniük.
Dr. Mezei László bizottsági tag: A „Chicago” városészben élő emberek nem képesek
önmagukon segíteni. A várostól folyamatos ellenőrzés és gondozás alá vétel szükséges.
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 142/2015. (V.07.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi
Programját.
Határidő:
Felelős:

2015. május 07.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Röviden ismertette 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 143/2015. (V.07.) határozata
a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat keretében
kiviteli tervek elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV
Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére” tárgyú beszerzési
eljárást érvénytelennek nyilvánítja.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket a döntésről, felkéri továbbá, hogy kezdeményezze új
pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2015. május 15.
dr. Varga Katalin jegyző
Farkas Éva osztályvezető
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4. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1.
számú
Óvoda
Kindergarten
fejlesztése”
című,
DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projektjének keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására.” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Megállapította, hogy az előterjesztéshez senki nem kívánt hozzászólni.
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 144/2015. (V.07.) határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten
fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú
projektjének keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására.”
tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda
Kindergarten
fejlesztése”
című,
DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projektjének keretében könyvvizsgálói feladatok
ellátására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Duálkontroll
Kft.-vel (7130 Tolna, Bem utca 14.) kössön szerződést.
1.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
2.

Határidő: 2015. május 15.
Felelős:
Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző
5. napirendi pont:
Borvidék Futóegyesület kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Nem kívánta kiegészíteni az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolta a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 145/2015. (V.07.) határozata
a Borvidék Futóegyesület 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 Borvidék Futóegyesületnek (7100
Szekszárd, Mátyás király u. 66.) a „6. Borvidék félmaraton”
elnevezésű utcai futóverseny rendezése kapcsán a Béla király téren
színpad, rendezvény- és termékbemutató sátrak, valamintmobil
toalettek, továbbá a Kápolna téren hőlégballon bemutató közterülethasználati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő: 2015. május 10.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Tm-i Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Röviden ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolta a kérelem támogatását.
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 146/2015. (V.07.) határozata
a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Tm-i Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 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 az „Lakható Szekszárdért Közhasznú
Egyesület Tm-i Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (7100
Szekszárd, Béla király tér 6.) „Kerekes székes KRESZ vetélkedő”

7

rendezése kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekint.
Határidő: 2015. május 10.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 05 perckor berekeszti.

K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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