SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-16/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. szeptember 25. napján (kedden) 14 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Máté Péter elnökhelyettes

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

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

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Berka Fanni jogász
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a TOP-7.1.116-H-079-1.1 kódszámú, „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című
pályázat benyújtására” tárgyú írásbeli előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi
pontok sorrendjére.

Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállítására
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről
(236. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2017. évi működéséről
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Boros Tibor kuratóriumi elnök
4. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(237. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Dr. Fenyőházi Elemér a REKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
5. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítására (tervezet)
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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6. napirendi pont.
Egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása II.
forduló
(221. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására
(239. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő
biztosításáról
(240. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt című pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(242. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(243. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
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12. napirendi pont:
Javaslat vis maior pályázat jóváhagyására
(241. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú, „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett
kialakítása” című pályázat benyújtására
(245. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú Generációk Parkja közösségi tér
ütemezett kialakítása című helyi felhívás keretében műszaki tervdokumentáció
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához szükséges háziorvosi
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat a Tolnatáj Televízió és a Műsorszolgáltató Zrt-vel televíziós szolgáltatási szerződés
tartós végzése tárgyában kötött megállapodás módosítására
(a 224. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
17. napirendi pont:
Javaslat rekreációs célú földterületek kijelölésére
(216. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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18. napirendi pont:
Javaslat a 01283/1 hrsz-ú földterület NIF Zrt. részére történő értékesítésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a 0737 hrsz-ú ingatlan szolgalmi joggal való megterheléséhez
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése irántikérelme
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatra
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Az AM DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
A Dynamic Triatlon Club igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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25. napirendi pont:
Tavasz utca forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelem
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
27. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
28. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása egyeztetési eljárásrendjének
megváltoztatása
(238. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

A bizottság 14 óra 01 perctől zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével- 14 óra 04 perctől- nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
2. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről
(236. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Vagyonkezelő)
2001. január 30-án megbízási szerződést kötött, mely szerint az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését a Vagyonkezelő látja el. A
szerződés alapján a Vagyonkezelő beszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzat felé.
Elmondja, hogy 321 darab önkormányzati lakás kezelését látja el a Vagyonkezelő, amelyből
222 darab ingatlan szociális alapon kerül kiadásra. Az előterjesztésben különböző módokon
csoportosították a lakások összetételét: nagyság szerint, komfortfokozat szerint,
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bérlőkijelölési jog alapján és egyéb hasznosítási mód szerint. Van speciális bérlőkijelöléssel
rendelkező kör, mint a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Tolna Megyei
Balassa János Kórház és a MANK. Ez utóbbi a Magyar Alkotóművészek Nonprofit Kft.
rövidítése. A tavalyi évben 51,7 millió forint volt az árbevétel és 33,6 millió forint a költség. Ez
utóbbit nagyon magas összegnek tartja. Ezen kívül volt még 20 millió forint kintlévőségük is. A
kintlévőség és a költségek összege együttesen magasabb, mint az árbevétel.
Kővári László elnök: A kintlévőségek lakbértartozások elsősorban?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Ez egy december 31-es
állapot, amely nem okvetlen elveszett kategóriát jelent. 10-12 millió forint sajnos évek óta
gyűlik és halmozódik.
Kővári László elnök: Amikor új jelentkezések vannak lakáskiadásnál, sajnos nem mindig
ugyanazokat a szempontokat kell vagy lehet érvényesíteni. Az önkormányzatnak azt is
figyelembe kell venni, hogy képes lesz-e fizetni az illető személy. Nem tudja támogatni azokat
az eseteket, amikor olyan személyek jutnak lakáshoz, akik nem tudnak fizetni, és ezáltal az
önkormányzat vesztesége növekszik.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A rendelet módosításával
lehetne a problémát megoldani. A bejutási küszöböt kellene különféle mutatókkal
behatárolni. A jelenleg hatályos szabályozás nagyon kis mértékben tárgyalja a bejutásnál az
anyagi hátteret. Nagyon sok olyan feltétel van ugyanis, amely nem anyagi természetű, mint
például a helyben lakás. A rendeletmódosítással kapcsolatban eléggé speciális véleménye van.
Nemrég a kezébe akadt egy olyan magánjogi bérleti szerződés, amelyet közjegyző előtt
hitelesített a főbérlő az albérlővel. Kintlévőség esetében körülbelül másfél év az a bírósági
folyamat, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy egyáltalán szülessen valamilyen döntés a
kilakoltatásra vagy más módon történő adósságrendezésre. Ez egy nagyon hosszú idő,
amelyhez még hozzájön a többi időszak kintlévősége is. Vannak olyan garanciák, amelyek
nincsenek meg a lakáskiadás kapcsán. Példaként említi meg, hogy a rendelet nem tartalmazza
a kauciót. Szívesen bevezetné azt a rendelkezést is, hogy csak akkor kaphasson lakást a
kérelmező, ha megengedi az inkasszó jogot a számlájára. Vannak olyan személyek, akik 2.000
forintos bérleti díjból is fel tudnak halmozni 300.000 forintos tartozást. Véleménye szerint
ezek a személyek szándékosan nem fizetnek.
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 299/2018. (IX.25.)
határozata
az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről szóló
beszámolóról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló az önkormányzat
tulajdonában álló lakások kezeléséről” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2017. évi működéséről
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Boros Tibor kuratóriumi elnök
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A kuratórium elnöke jelezte, hogy hivatalos
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottság ülésén.
Kővári László elnök: Ez esetben nem kellene döntést hozni.
dr. Molnár Kata jegyző: Véleménye szerint az írásbeli beszámoló alapján tud dönteni a
bizottság.
Kővári László elnök: Azért szokta a bizottság meghívni az érintetteket az ülésre, hogy a
bizottsági tagok fel tudják tenni az esetleges kérdéseiket. Nem szeretné, ha a tagoknak ez a
joga sérülne. Erre tekintettel javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 300/2018. (IX.25.)
határozata
a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságért” Alapítvány 2017.
évi működéséről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a „Szekszárd és
Környéke Közbiztonságért” Alapítvány 2017. évi működéséről”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(237. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Dr. Fenyőházi Elemér a REKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Kővári László elnök: Tekintettel arra, hogy a meghívott személy nem jelent meg a bizottság
ülésén, javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 301/2018. (IX.25.)
határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2017. évi
tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2017. évi
tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítására (tervezet)
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 14 óra 12 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
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dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a rendelet függelékei szorulnak módosításra. A
függelékek egy része személyi változás miatt módosul, amely érinti a Közgyűlés tagjait,
valamint a bizottságokat is. Dr. Mezei László képviselő lemondásával Murvai Árpád kapott
képviselői mandátumot, amelyet át kell vezetni a függeléken. A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testületében is következett be személyi változás: Heinek Ottó
halálával Krémer György szerzett mandátumot, aki ezen a héten kapja meg megbízólevelét.
Ezt a döntést is át kell vezetni a függeléken. Az utcanév változások miatt a vonatkozó függelék
szintén módosításra szorul. Ezen kívül változtak a tevékenységi körök az önkormányzatnál és
a Polgármesteri Hivatalnál is. A hivatal alapító okirata szintén külön függeléket képez, amelyet
módosítani kell. Elmondja, hogy ezt összhangba hozták a törzskönyvvel.
Kővári László elnök: Szeretné, ha kapnának egy listát arról, hogy ki milyen jellegű munkakört
lát el a hivatalban, és milyen módon lehet elérni a dolgozókat.
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 302/2018. (IX.25.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet egyes függelékeinek, valamint a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

6. napirendi pont.
Egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása II.
forduló
(221. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet jelenleg a második fordulónál tart. Az első fordulóban elég
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konkrét javaslat született a szabályozás módosítására, amelyet az önkormányzat közzé is tett.
A közgyűlési határozat úgy szólt, hogy az önkormányzat tegyen közzé egy felhívást arról, hogy
amíg a kötelező erejű rendelet elfogadása meg nem történik, az állampolgárok önkéntesen
tegyenek eleget a felhívásban foglaltaknak. Elmondja, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés
érkezett. Hivatalon belül többkörös egyeztetést folytattak, továbbá a felhívásra vélemények is
érkeztek, amelyek belekerültek az előterjesztésbe. Fel kell, hogy hívja a bizottság figyelmét
arra, hogy az előterjesztés nem egyezik meg az előzetesen elfogadott szabályozási javaslattal.
A visszajelzések és a hivatalon belüli egyeztetések alapján a szabadnap kikerülne a
korlátozásból. A hivatal felmérte, hogy az önkormányzat milyen zajkeltő tevékenységeket
végez. Felhívja arra is a bizottság figyelmét, hogy az önkormányzat tevékenységére nem terjed
ki az önkormányzati rendelet, hiszen a rendelet a háztartási zajkeltő tevékenységekről
tartalmaz szabályokat. Ugyanakkor úgy érzi, hogy visszás lenne, ha egy olyan szabályozást
javasolna elfogadni, amely mindenki másra kötelező, csak az önkormányzatra nem. A kollégái
több olyan önkormányzati zajkeltő tevékenységet is találtak, amelyeket nem lehet másképp
megszervezni, csak úgy, ha a szabadnap kikerül a szabályozás alól. Ez alatt kell érteni a
karbantartási és építési munkálatokat, vagy például a locsolóautót is, amelynek a szivattyúja
zajt kelt. Az állampolgárok jelzése alapján is látszik, hogy a szombati napokra nem kellene,
hogy kiterjedjen a korlát.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Munkaszüneti napokon 12 és 16 óra között semmilyen zajjal járó
tevékenységet nem lehetne folytatni. Jó ez az időintervallum?
Máté Péter bizottsági tag: Igen, véleménye szerint kell ez a szabályozás. Erre kimondott
kérések érkeztek a lakóktól.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előző fordulós tárgyaláskor szóba került a társasházi szabályozás
is. Elmondja, hogy e tekintetben a Társasházközösség rendelkezéseire kell tekintettel lenni.
Máté Péter bizottsági tag: Ha a társasházban fel akarnak fúrni például vasárnap délután fél
egykor egy tükröt, akkor ezt megtehetik vagy nem?
dr. Molnár Kata jegyző: Attól függ, hogy a társasház hogyan szabályozza a kérdést. A
kormányhivatal a véleményében arra tett javaslatot, hogy a téli időszakban 15 óráig tartson a
korlátozás.
Kővári László elnök: A vendéglátóhelyek környékén levő zajokkal mi a helyzet?
Máté Péter bizottsági tag: Ki kell hívni a rendőrséget. Véleménye szerint egy társasházban
sokkal bosszantóbb tud lenni a nagy zaj. Erre mégsem lehet ráhatása az önkormányzatnak?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem. Ez ugyanolyan helyzet, mint mikor otthon a családban zajong
valaki, amivel zavarja a családtagjait. A társasház meghatározhatja a saját szabályait.
Elmondja, hogy minden társasháznak kötelező elfogadnia a saját Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Jegyzői törvényességi hatásköre van a társasházak működésére nézve.
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Máté Péter bizottsági tag: Ez alatt mit kell érteni?
dr. Molnár Kata jegyző: Kérelemre induló eljárásról van szó, amelyben a társasház fordul
hozzá azért, hogy vizsgálja meg, hogy a társasház működése törvényes-e. Ilyenkor meg kell,
hogy nézze, hogy a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak-e, a közös képviselő úgy
végzi-e a munkáját, ahogy kell, vagyis a törvényes működést ellenőrzi.
Máté Péter bizottsági tag: Volt, hogy fogadóórán megkeresték azzal a lakók, hogy a fölöttük
lakók éjjel fél kettőkor fapapucsban mászkáltak.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez birtokvita, amely esetben azt kell vizsgálni, hogy a zaj a szükséges
mértéket meghaladja-e. Legutóbb egy kisgyermekes család jelentette fel a fölöttük lakó
kisgyermekes családot, amiért a gyermekek rohangáltak a lakásban. Úgy gondolja, hogy ez
szükséges mértékű zaj, és egy társasházba költözés során lehet tudni, hogy ott fölöttük
mellettük és alattuk zaj keletkezhet. Az ilyen jellegű esetekben el szokta utasítani a kérelmet,
mert úgy gondolja, hogy valamennyire szükséges az alkalmazkodás.
Máté Péter bizottsági tag: A Vasvári utcában az egyik családi házban nyírja a lakó a füvet
vasárnap délután egy órakor. Ez a magatartás ellentétes a rendeletben foglaltakkal.
Ugyanakkor a szemben levő lakásban bontják a csempét a fürdőszobában. Ez utóbbi
tevékenység megengedett.
Varga András osztályvezető: Attól függ, hogy milyen házszabály lett megalkotva.
Máté Péter bizottsági tag: A két lakó között hat méter maximum a távolság. Véleménye
szerint egyértelmű, hogy melyik esetben keletkezik nagyobb zaj.
Varga András osztályvezető: Lehet, hogy a házirend tiltja ezt a tevékenységet abban az
időben.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Honvéd utcában is van egy lakó, aki rendszeresen szidja a
társasház lakóit a nagy zaj miatt.
Kővári László elnök: Mindenre kiterjedően nem lehet rendeletet alkotni. Kölcsönös
toleranciára lenne szükség az egymás mellett élőknél.
Máté Péter bizottsági tag: Nem tartja jónak, hogy a város egyharmadára rendeletet alkot az
önkormányzat, míg a kétharmadra nem.
Kővári László elnök: Tulajdonképpen van arra is szabályozás, a társasházi házirend.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jegyzői jogkörben csak javaslatot lehet tenni a társasháznak?
dr. Molnár Kata jegyző: Birtokvitában nem, ott kötelezés van, a törvényességi eljárásban
pedig a társasháznak meg kell, hogy legyen minden kötelező dokumentuma, eredménytelen
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felhívás esetében különben bírósági eljárásra kerül sor.
Máté Péter bizottsági tag: Decibelben szabályozva van, hogy mi a zajkeltő tevékenység?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Így ki dönti el, hogy hangos-e a fűnyíró vagy nem?
Varga András osztályvezető: Az időpont kapcsán lehet reklamálni a szomszédnak.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor is lehet reklamálni, ha valaki sarlózza a füvet?
Varga András osztályvezető: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: De honnan lehet tudni, hogy a sarló zaj-e vagy nem?
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet tartalmaz egy értelmező rendelkezést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 303/2018. (IX.25.)
határozata
egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati
rendeletek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az egyes zajt keltő
tevékenységgel
összefüggő
önkormányzati
rendeletek
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Jelen módosítással emelkedik a költségvetés főösszege,
amelynek elsődleges oka a pénzlekötés. A bizottság korábbi ülésén szóba került már, hogy
lehetőséget kapott az önkormányzat a Modern Városok Program itt lévő összegeinek az
átmeneti lekötésére. Ezzel a módosítással már élt az önkormányzat, ugyanis a korábbi
módosításkor 700 millió forint már le lett kötve, most pedig 1,4 milliárd forint kerülne
lekötésre. Ennek a lekötésnek bele kellett kerülnie az előirányzat módosításba. A
rendelettervezet emellett tartalmaz még olyan kisebb tételeket is, amelyek az elmúlt
időszakban történtek. Itt említi meg, hogy a közfoglalkoztatottak bére ilyenkor kerül az elmúlt
hónapokban megkapott támogatás szerint a költségvetésbe. Elmondja, hogy több olyan
projekt is van, amelynél önerő kiegészítésről döntött a Közgyűlés.
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 304/2018. (IX.25.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására
(239. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy a kivitelezés már
folyamatban van. Ahogy a projekt lebonyolítása zajlik, előkerülnek olyan
projekttevékenységek, amelyeknél marad szabad forrás a költségsoron. Ezeket a
pénzeszközöket át lehetne csoportosítani olyan projekttevékenységre, amelyikre a pályázati
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felhívás ezt nem korlátozza. A támogatási szerződés módosítása ezt a költségátcsoportosítást
tartalmazza. Ez a folyamat nemcsak a támogatási szerződés módosítását vonja maga után,
hanem a Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulással kötött konzorciumi
megállapodás módosítását is. Sajnos építésre nem lehet pénzeszközt átcsoportosítani, de
eszközbeszerzésre igen.
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 305/2018. (IX.25.)
határozata
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai
mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE12016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása”
című
projekt
keretében
konzorciumi
együttműködési
megállapodás
módosítására”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő
biztosításáról
(240. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Érdekes helyzetről van szó. Kinek a felelőssége, hogy így alakult?
dr. Molnár Kata jegyző: Az óvodát a jó szándék vezérelte.
Kővári László elnök: E nélkül is van bőven többletköltsége az önkormányzatnak.
Máté Péter bizottsági tag: Mennyibe kerül ez az önkormányzatnak?
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Megközelítőleg 1.450.000 forintba.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ez az összeg egy megállapodás alapján lett meghatározva?
dr. Molnár Kata jegyző: Árajánlat alapján.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 43 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja ki, kit terhel felelősség az Ovi-Sport pálya
használhatatlanná válása miatt.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 306/2018. (IX.25.)
határozata
az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz
kapcsolódó önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az „Ovi-Sport Pálya
felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő
biztosításáról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a
Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatal, hogy vizsgálja ki, kit
terhel felelősség az Ovi-Sport pálya használhatatlanná válása
miatt.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt című pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(242. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Kölcsey lakótelep 25. szám alatti
háziorvosi rendelő felújítása kezdődne meg. A közbeszerzési eljárás elindításakor határozatot
kellett hoznia a Közgyűlésnek, ahol a tervezői költségbecslés alapján látszott, hogy a
támogatási szerződésben beállított összeg és a tervezői költségbecslés alapján eltérés van, és
sajnos önerőt kellett hozzátenni. Erről a Közgyűlés korábban már hozott határozatot. Ez a
határozat a közbeszerzés elindításához volt szükséges. Most azonban a közbeszerzési eljárás
bírálata során látszik, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozó ajánlata még mindig több,
mint amire az önkormányzat önerőt biztosított. Ezért ezt a különbözetet, amely bruttó
3.350.781 forintot jelent, hozzá kell rakni a korábban megállapított önerőhöz, de már csak a
2019. évi költségvetés terhére. Ennek az elfogadásáról kellene döntenie a bizottságnak.
Kővári László elnök: Ha minden TOP-os pályázatnál ennyi önerőt kellene még biztosítania az
önkormányzatnak, akkor nagyon magas összegről lehetne beszélni, adott esetben fél milliárd
forint sem lenne elég. Véleménye szerint ekkora összeget nem lehet bevállalni. Dönteni kell
majd, hogy melyik pályázatokhoz tudja az önkormányzat biztosítani a szükséges önerőt. Más
településeken is problémát jelent az önerő biztosítása. Hallott arról, hogy lehet, hogy
változtatnak majd a finanszírozás hátterén is.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A volt BM Klub részleges vagy teljes felújítása megtörtént. A város
úgy tervezte, hogy ez egy egészségügyi centrum lesz. Ez hol tart most?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az ügyeleti központról van szó, továbbá ide
kerülnének a védőnők és egy gyermekorvos is. Ez a projekt a tervezési szakasz lezárásánál tart.
Ezt követően a kiviteli tervdokumentációkat a támogató szervezet jóváhagyja, majd ez után
indíthatja meg az önkormányzat a kivitelezési közbeszerzési eljárást.
Kővári László elnök: Tárgyalásra kellene javasolni az előterjesztést.
Szegedi Attila bizottsági tag: Tulajdonképpen a többi napirendi pontnál is tárgyalásra kellene
javasolni az előterjesztést, mert más esetben is többletforrásról van szó.
Kővári László elnök: Igen, de a nagyságrend nem mindegy.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jövőre a 2020. évi költségvetés terhére fogja az önkormányzat
biztosítani az önerőt?
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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:
17
0925jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 307/2018. (IX.25.)
határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp.
25. sz. alatt” című pályázat megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE12017-00002
azonosítószámú
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt”
című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(243. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ebben az esetben már zajlik a kivitelezési
munka. A kivitelező részéről jogos pótmunka igény merült fel, valamint a kivitelező a határidő
módosítását is kérte.
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 308/2018. (IX.25.)
határozata
a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú,
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák
kapcsán
18
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE12016-00001
azonosítószámú
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt”
című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
a pótmunkák kapcsán” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat vis maior pályázat jóváhagyására
(241. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat vis maior pályázatot kíván
benyújtani. Az előterjesztésben részletesen ismertetésre került, hogy az esőzések
következtében milyen önkormányzati utak sérültek meg. Az önkormányzat igénybenyújtása
alapján helyszíni vizsgálatot tartott a kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Négy útszakasz esetében állapították meg a vis maior esemény bekövetkezésének a tényét. Ez
Tóth völgyben és Gyűszűvölgyben érinti az utakat. A helyreállítási munka bruttó költsége négy
millió forint. A vis maior támogatásból 70%-ra tud az önkormányzat pályázni, amely jelen
esetben 2.800.000 forintot jelent.
Szegedi Attila bizottsági tag: A betonvápás vízelfolyók további építéséről lehet tudni valamit?
Kővári László elnök: Amikor a tájékoztatók voltak, akkor elhangzott, hogy tíz kilométer elment
a Modern Városok Programban, de az önkormányzat folytatni kívánja ezt a programot, mert
van rá igény aláírásokkal, sőt még saját erőbevállalásokkal is.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat benyújtotta a JETA és a BM
pályázatot utakra, járdákra parkolókra. Az erre tervezett előirányzat önerő-biztosításra került
felhasználásra.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Melorációs Kft. nem működik már?
Kővári László elnök: Az a cég akkor jött létre, amikor még 50%-os támogatottság volt.
Szegedi Attila bizottsági tag: A régi MHSZ pályától egészen a Faluhegyi feljáróig két szinten is
vannak már olyan tanyák, amelyekben laknak. Tizennégyen megkeresték egy levéllel, hogy
adott esetben hozzájárulnának a betonvápás vízelfolyó kiépítéséhez is. A Porkoláb völgyi
oldalon is lenne ugyanerre igény elég sok kiskert tulajdonostól.
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Kővári László elnök: A Parászta utca lakói is hozzák minden évben az aláírást.
Szegedi Attila bizottsági tag: Kezd kinyúlni a város. Gyűszűvölgy környékén többen laknak,
mint akiknek szőlője van.
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 309/2018. (IX.25.)
határozata
vis maior pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat vis maior pályázat
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú, „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett
kialakítása” című pályázat benyújtására
(245. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 57 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata szeretne erre a TOP-os kiemelt pályázati felhívásra pályázatot benyújtani,
amely a „Generációk parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” címet viselné. Az
előterjesztés pontosan tartalmazza, hogy a pályázat keretében a Barátság utcában kialakításra
kerülne egy olyan park, amelyben több generáció tudná egyidejűleg hasznosan eltölteni a
szabadidejét. Egy szórakoztató elemeket tartalmazó parkot kell elképzelni. A pályázat
benyújtásához szükség van tervező beszerzésére. A tervező kialakítaná, hogy a parkban milyen
eszközöket, hogyan kellene elhelyezni. Erre tekintettel az önkormányzat közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárást folytatott le négy ajánlattevő meghívásával,
akik közül hárman tettek ajánlatot. Az árajánlat, illetve a referencia alapján a Kreagia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta a legelőnyösebb ajánlatot.
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Kővári László elnök: Ezzel kapcsolatban sor került egy lakossági fórumra, és a Szekszárdi
Vasárnapban is megjelent, hogy egy ilyen park fog megvalósulni a városban. Milyen igények
hangzottak el a fórumon? Vízrendezési igényekről is hallott.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy a fórumon nem vett részt,
így nem ismeri a konkrét igényeket.
Märcz László igazgatóságvezető: Vízrendezési igények nem nagyon merültek fel, viszont bele
kell nyúlni a víz rendezésébe, mert csúszásveszélyes részről van szó. De a lenti
csapadékelvezetés nem fér bele a pályázatba.
Kővári László elnök: Az utcának a másik végén vagy egy árok, amellyel kapcsolatban sokszor
megkeresték már a lakók, és jelezték, hogy meg kellene szüntetni, mert a legnagyobb zápor
idején sem folyik le egy csepp víz sem rajta. Ha lefednék ezt az árkot, akkor mindjárt lenne 30
parkolóhely.
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 310/2018. (IX.25.)
határozata
a TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú, „Generációk Parkja
közösségi tér ütemezett kialakítása” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-7.1.1-16-H079-1.1 kódszámú, „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett
kialakítása” című pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú Generációk Parkja közösségi tér
ütemezett kialakítása című helyi felhívás keretében műszaki tervdokumentáció
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az előző napirendi pont
keretében ismertette ezt az előterjesztés is.
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 311/2018. (IX.25.)
határozata
a Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása című
pályázat megvalósításához szükséges műszaki tervek
elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés a TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú
Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása című
helyi felhívás keretében műszaki tervdokumentáció
elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
jóváhagyja, hogy az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kössön
szerződést a 2018. évi költségvetés terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

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

2018. szeptember 27.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához szükséges háziorvosi
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A kivitelezéssel párhuzamosan zajlik az
eszközök beszerzése is. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata háziorvosi eszközök
beszerzésére írt ki értékhatár alatti pályázatot, amelynek keretében négy cég került
meghívásra. A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül négy darab érvényes
pályázat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Rextra Kft. tette.
Máté Péter bizottsági tag: Milyen eszközökről van szó?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Kimondottan olyan orvosi eszközökről,
amelyek a gyógyításhoz kellenek. A lista meg van tételesen a számítógépén, ha a bizottsági
tagok kérik, akkor átküldi nekik.
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 312/2018. (IX.25.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának
megvalósításához szükséges háziorvosi eszközbeszerzésre”
tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. Adásvételi szerződés a TOP 6.6.1-15-SE1-2016-0001
azonosítószámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt elnevezésű
pályázat keretében a háziorvosi eszközökre vonatkozóan
érték határalatti meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Rextra Kft.
(2000 Szentendre, Rózsa utca 16.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Rextra Kft. (2000 Szentendre, Rózsa utca 16.) kössön
szerződést;
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Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
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. október 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

16. napirendi pont:
Javaslat a Tolnatáj Televízió és a Műsorszolgáltató Zrt-vel televíziós szolgáltatási szerződés
tartós végzése tárgyában kötött megállapodás módosítására
(a 224. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Berka Fanni jogász: 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 313/2018. (IX.25.)
határozata
a Tolnatáj Televízió és Műsorszolgáltató Zrt-vel televíziós
szolgáltatási szerződés tartós végzése tárgyában kötött
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Tolnatáj Televízió
és Műsorszolgáltató Zrt-vel televíziós szolgáltatási szerződés
tartós végzése tárgyában kötött megállapodás módosítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatait a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Javaslat rekreációs célú földterületek kijelölésére
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(216. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A földforgalmi törvény lehetőséget biztosít a települési
önkormányzatoknak arra, hogy határozattal jelöljenek ki önkormányzati tulajdonban levő
termőföldeket. Ha a kijelölésre sor kerül, akkor ezeknek a földterületeknek a hasznosítása
bizonyos szempontból könnyebbé válik. Jelenleg is van több olyan igény, amikor nem
földművesek szeretnének önkormányzati területet használni. Erre csak a kijelöléssel van
lehetőség.
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 314/2018. (IX.25.)
határozata
rekreációs célú földterületek kijelöléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat rekreációs célú
földterületek kijelölésére” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Javaslat a 01283/1 hrsz-ú földterület NIF Zrt. részére történő értékesítésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 315/2018. (IX.25.)
határozata
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a 01283/1 hrsz-ú földterület NIF Zrt. részére történő
értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 01283/1 hrsz-ú
földterület NIF Zrt. részére történő értékesítésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Bizonyos utcáknál nagyon rossz állapotban van az út, de addig nem lehet
kijavítani, amíg a közműcserére nem kerül sor. Tavaly, amikor a bizottság tárgyalta ezt az
előterjesztést, kiegészítő javaslattal élt a Közgyűlés felé. Most látja, hogy 2019-re sincs
betervezve a közműcsere.
Märcz László igazgatóságvezető: Volt egy olyan döntés is, hogy a hálózatokat fel is kellene
mérni. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a kollégái írtak már egy levelet a vízműnek, melyben
kérték ezt a felmérést.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a szolgáltatók a hálózat fejlesztésén keresztül
juthatnának többletpénzhez.
Märcz László igazgatóságvezető: A hálózat fejlesztése nagyon komoly beruházást jelent.
Nemcsak a csöveket kellene kicserélni, hanem például ellennyomó medencéket is kellene
építeni.
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 316/2018. (IX.25.)
határozata
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a víziközmű rendszer
jóváhagyásáról

Gördülő

Fejlesztési

Tervének

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a víziközmű
rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a 0737 hrsz-ú ingatlan szolgalmi joggal való megterheléséhez
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Egy Faluhelyen levő ingatlan tulajdonosa kereste meg az
önkormányzatot azzal, hogy szeretne szolgalmi jogot alapítani az önkormányzat tulajdonában
levő 0737 helyrajzi számú vízmosás ingatlanra átjárás céljából. A mellékelt térképen látszik,
hogy nemcsak az önkormányzat ingatlana érintett a szolgalomban, hanem még két
magántulajdonban levő ingatlan is. Elmondja, hogy jelenleg is ezen a területen jár be a
kérelmező, csak szeretné, ha ez jogilag is szabályozottá válna, és az ingatlan-nyilvántartásba
bekerülne számára ez a jogosultság. A szolgalmi joggal terhelt ingatlan tulajdonosa kérhet egy
egyszeri megváltási díjat a szolgalomért, de a megküldött megállapodás-tervezet nem
tartalmaz erre vonatkozó utalást.
Máté Péter bizottsági tag: Ha egy ingatlanra szolgalmi jogot jegyeznek be, akkor ennek az
ingatlannak az értéke csökken. Úgy tudja, hogy a szolgalmi jognak az ingatlannal
összefüggésben százalékos ára van. Alpolgármester asszonnyal beszélt tegnap, aki azt mondta,
hogy a terület értékére értékbecslést kellene kérni a kérelmező költségén. Ennek az értéknek
a 10%-a a szolgalmi jog megváltásának az összege a jogszabályi előírás alapján.
Varga András osztályvezető: Véleménye szerint ilyen jogszabályi előírás nincs.
dr. Molnár Kata jegyző: Szakértői vélemény kialakítására vonatkozó ajánlás van.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint térítésmentesen nem szabad szolgalmi jogot
alapítani.
Kővári László elnök: Egyetért ezzel.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező költségén kellene szakértői véleményt kérni.
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Varga András osztályvezető: Ha alapul veszi a bizottság azt az összeget, amelyet ilyen jellegű
területek értékesítésekor szokott meghatározni, akkor ki lehet számolni a megfizetendő
összeget.
dr. Molnár Kata jegyző: Az Adó Osztályon ketten is rendelkeznek szükséges szakképesítéssel.
Adott esetben az ő véleményüket is ki lehetne kérni.
Máté Péter bizottsági tag: Kötelező a szakértői vélemény?
Varga András osztályvezető: Véleménye szerint egy egyszeri összeget kellene megállapítani.
Máté Péter bizottsági tag: Az egész vízmosás ekkora?
Varga András osztályvezető: Nem, csak 79 m2 érintett benne.
Máté Péter bizottsági tag: Egy részt el lehet adni a vízmosásból?
Kővári László elnök: Ahhoz át kellene minősíteni.
Varga András osztályvezető: Az eladáskor csak a telekalakítási eljárásnak 200.000 forint az
összege.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor meg kell váltani a szolgalmi jogot.
Kővári László elnök: Egy egyszeri összeget kellene megállapítani.
Szegedi Attila bizottsági tag: Van arra lehetősége a bizottságnak, hogy meghatározzon egy
egyszeri összeget?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: 10.000 forintos összegre tesz javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság 10.000 forint egyszeri díj ellenében járuljon
hozzá a vízmosás szolgalmi joggal való megterheléséhez.
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 317/2018. (IX.25.)
határozata
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a 0737 hrsz-ú kivett vízmosás szolgalmi joggal való
megterheléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.18. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. 10.000,- Ft egyszeri díj ellenében hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban levő 0737 hrsz-ú kivett vízmosás
előterjesztésben mellékelt változási vázrajzon jelölt részének
szolgalmi joggal való megterheléséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert a telki szolgalmat alapító szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

21. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése irántikérelme
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 318/2018. (IX.25.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati
díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
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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 Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. „Cyclocross Magyar Kupa”
elnevezésű kerékpárverseny lebonyolítása kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatra
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 319/2018. (IX.25.)
határozata
a 2018. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a klímakoordinátori feladatokat ellátó Zöldtárs
Környezetvédelmi Alapítvány által a 2018. évi klímaalapra
készített pályázati felhívást.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Zöldtárs Alapítvány
közreműködésével a pályázati felhívást hirdesse meg.
Határidő:

2018. október 1.
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Felelős:

Märcz László igazgatóságvezető
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beérkezett
pályázatokat terjessze a Bizottság elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

2018. november 15.
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Az AM DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 320/2018. (IX.25.)
határozata
az AM DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 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, az AM DAK
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, a Kenyér Világnapjának megünneplése kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető
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24. napirendi pont:
A Dynamic Triatlon Club igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 321/2018. (IX.25.)
határozata
a Dynamic Triatlon Club igénybevételi díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Dynamic Triatlon Club Tolna
Megyei Duatlon Diákolimpia elnevezésű rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, az igénybevételi díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul az
igénybevételi díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
Tavasz utca forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelem
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nincs akkora forgalom az utcában, hogy a
bizottság kihelyeztessen egy tükröt. Csak abban az esetben támogatja a tükör kihelyezését, ha
az azzal kapcsolatos költségeket a kérelmező viseli.
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Kővári László elnök: Frakcióülésen azt javasolta a képviselőtársainak, hogy gyűjtsék össze a
gyalogátkelőhely létesítéssel kapcsolatos igényeket. Decemberig még tesznek javaslatot a
Városüzemeltetési-és Fejlesztési Igazgatóság felé annak érdekében, hogy a jövő évben
foglalkozzanak ezzel. A másik vesszőparipája a közlekedési táblák állapota. Már van olyan
lehetőség is, hogy rá lehessen ragasztani a régi táblára az újat fóliás megoldással. Ennek
jobban utána kellene nézni. Megjegyzi továbbá, hogy a Bor utcában még nem került át a város
vége-kezdete tábla, valamint az utca másik végében egyáltalán nincs közlekedési tábla. Az
Alisca utcában is vannak problémák a parkolás körül. Javasolja a „KRESZ tükör” kihelyezését a
Tavasz utca 9. számú ingatlan elé, amennyiben a kérelmező vállalja a tükör kihelyezésével
kapcsolatos költségek viselését.
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 322/2018. (IX.25.)
határozata
a Tavasz utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
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 I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Tavasz utca forgalmi rend felülvizsgálatára
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki „KRESZ tükröt” a Tavasz utca 9. számú ingatlan elé,
amennyiben a kérelmező vállalja a tükör kihelyezésével
kapcsolatos költségek viselését.
Határidő:
Felelős:

2018. október 15.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 323/2018. (IX.25.)
határozata
a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
működési költségek biztosítására benyújtott kérelmét nem
támogatja tekintettel a bizottság szűkös költségvetési
keretére, valamint arra, hogy az egyesület az idei évben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésétől
500.000 forint, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Humán Bizottságától 50.000 forint működési
támogatásban már részesült;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy értesítse a kérelmezőt
a bizottság döntéséről.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 28.
dr. Molnár Kata jegyző

27. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 324/2018. (IX.25.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az átruházott hatáskörben hozott – 2018. április 1. – 2018.
június 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

2. a 126/2018. (IV.24.) bizottsági határozat végrehajtásának
határidejét 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Kővári László elnök

3. jóváhagyja a 222/2018. (VI.5.) határozattal elfogadott
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft és Szekszárd
Megyei Jogú Város önkormányzata közötti csökkentett áron
kötött szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Kővári László elnök

28. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása egyeztetési eljárásrendjének
megváltoztatása
(238. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Máté Péter bizottsági tag: Herr Teréz főépítész távollétében ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 325/2018. (IX.25.)
határozata
településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása
egyeztetési eljárásrendjének megváltoztatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása egyeztetési
eljárásrendjének megváltoztatása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Kővári László elnök

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.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 15 óra 39 perckor berekeszti.

K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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