SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-4/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. március 6. napján (kedden) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Radványi
Petra
testületi
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívott:

referens,

Tóth Ferenc a KT-DINAMIC Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat kártérítés kifizetésére vonatkozó
kérelem elbírálására” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg. Javasolja továbbá, hogy
a bizottság vegye le napirendjéről, a „Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem”
tárgyú, 41. számú bizottsági előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok
sorrendjére.

Máté Péter bizottsági tag: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné, ha valaki tájékoztatná
arról, hogy az előterjesztésekben miért kerülnek kisatírozásra a nevek.
Märcz László igazgatóságvezető: Tavaly tárgyalta a bizottság a Fagyöngy utcai lakosok
problémáját. A hivatal ekkor utánanézett a vonatkozó jogszabályoknak, és megállapításra
került, hogy a honlapra nem kerülhetnek fel személyes adatok.
Máté Péter bizottsági tag: Ha ki kell húzni a személyes adatokat, akkor miért nem tárgyalja
meg a bizottság ezeket az előterjesztéseket zárt ülésen?
Märcz László igazgatóságvezető: Mert a téma alapján a Mötv. szerint nem rendelhető el zárt
ülés.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Javaslat kártérítés kifizetésére vonatkozó kérelem elbírálására
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
NYILVÁNOS ÜLÉS:
3. napirendi pont:
Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződések jóváhagyására
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Tóth Ferenc a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(37. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Az Országos Közegészségügyi Intézet közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Egyebek

A bizottság 8 óra 04 perckor zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével - 8 óra 14 perctől - nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
3. napirendi pont:
Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződések jóváhagyására
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Tóth Ferenc a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Megkérdezi a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy szeretné-e
kiegészíteni valamivel az előterjesztést.
Tóth Ferenc, a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 10 éve látja el a cég ezeket
a tevékenységeket, amelyeket a jövőben is szeretnének vállalni.
3
0306jkv

Kővári László elnök: Van olyan feladat, ami újnak tekinthető amiatt, hogy nem a város a
fenntartó az intézményeknél?
Tóth Ferenc, a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Nincs.
Märcz László igazgatóságvezető: Különböző tevékenységeket folytat a cég, amelyeket külön
megállapodásba foglaltak.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Az elmondottakat annyival egészíti ki, hogy a régi
szerződés 2007-ben a Költségvetési Elszámoló Szervezettel került megkötésre. Utána ez a
szerződés többször módosult, és a módosításkor jelezték, hogy már nincs Költségvetési
Elszámoló Szervezet, és az önkormányzat a szerződő fél. Egy szerződés tartalmazta az összes
tevékenységet, ami véleménye szerint nem túl célszerű. A cég megnyerte a külső takarítást is,
így arra vonatkozóan szerződést kötött az önkormányzat, és ekkor célszerűnek tartotta a
hivatal a korábbi szerződés felülvizsgálatát is. Az előkészítés során arra jutottak, hogy
célszerűbb lenne külön szerződéseket kötni.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy kölcsönös megelégedéssel folyt eddig is a
tevékenység. Sok megváltozott munkaképességű személy vesz részt a feladatok ellátásában?
Tóth Ferenc, a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A cégnél 95% a megváltozott
munkaképességűek aránya.
Kővári László elnök: A hasznosság itt jön még elő igazán. Az önkormányzat olyan céggel
végezteti el ezeket a feladatokat, amelyben többségi tulajdonnal rendelkezik, valamint állást
és keresetet biztosít megváltozott munkaképességű személyeknek is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 89/2018. (III.6.)
határozata
a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási
szerződések jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. elfogadja a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel futárszolgálat,
pénz- és értékszállítással, valamint portaszolgálattal
összefüggő feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződéseket az előterjesztés szerinti tartalommal;
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Határidő:
Felelős:

2018. március 6.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 15.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kinek készül ez az elnevezésű rendezvény? Nem szereti, ha a szép
magyar nyelv helyett idegen kifejezéseket használnak az emberek. Véleménye szerint a
szekszárdi lakosok 83%-a nem tudja, hogy mit jelent ez az elnevezés.
Kővári László elnök: A tavalyi évben érkezett először ilyen kérelem a cégtől. Elmondja, hogy
tavaly megkérdezte a cég ügyvezető igazgatójától, hogy mit tudnak erről. Az igazgató az első
pillanatban azt sem tudta, hogy miről van szó. Csak később tudta meg, hogy ez a rendezvény
a céghez kapcsolódik.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tavaly támogatta a bizottság a kérelmet?
Kővári László elnök: Igen. Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 90/2018. (III.6.)
határozata
a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
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Borvidék Nonprofit Kft. „Food Truck Show” elnevezésű
rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A futó programok egyre népszerűbbek a városban, és elég sok embert
megmozgatnak. Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 91/2018. (III.6.)
határozata
a Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Borvidék
Futóegyesület Borvidék Félmaraton Futóverseny elnevezésű
rendezvény lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
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(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: 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 6 igen egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 92/2018. (III.6.)
határozata
Farkas Jánosné 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, Farkas
Jánosné virágárusítás kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Az Országos Közegészségügyi Intézet közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: 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 6 igen egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 93/2018. (III.6.)
határozata
az Országos Közegészségügyi Intézet 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 Országos
Közegészségügyi Intézet „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat”
elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj mellőzésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

Radványi Petra testületi referens: Jelzi, hogy a tegnapi napon kiküldésre került „A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának díjmentes parkoló használat iránti
kérelme” tárgyú, 45. számú bizottsági előterjesztés.
Máté Péter bizottsági tag: A vonatkozó jogszabályok alapján ebben a kérdésben a
polgármesternek van hatásköre, nem a bizottságnak. A bizottság ezért nem veheti fel
napirendjére ezt az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hatáskör hiányában az előterjesztést ne vegye
fel napirendjére.
A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ügyrendi javaslatot, és nem vette
fel napirendjére az előterjesztést.
8. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: A hétvégén került megrendezésre az Eger-Szekszárd bikavér találkozó.
Máté Péter bizottsági tag részt vett a rendezvényen, ezért felkéri, hogy röviden számoljon be
a bizottságnak erről az eseményről.
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy a szakmai programon vett részt, amelyen ott voltak
az újságírók is. Az időjárás miatt Egerből csak borászok érkeztek. Az egri borászok száma
magasabb volt, mint a szekszárdiaké. Ő többnyire az egri borokat kóstolta, tekintettel arra,
hogy a szekszárdiakat ismeri. Lehet, hogy elfogult, de véleménye szerint a szekszárdi borok
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előrébb járnak. Eleve más a borok összetétele is. A tavalyi évhez képest idén több újságíró vett
részt a rendezvényen.
Kővári László elnök: A szekszárdi borászok, akik tervezték, hogy mennek, ott voltak
mindannyian?
Máté Péter bizottsági tag: Ha jól emlékszik, akkor 13 szekszárdi borász vett részt az
eseményen.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 27 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
Radványi Petra
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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