SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-20/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. október 25. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Parászta termében (Szekszárd, Szent István tér 10.) megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László bizottsági elnök
Dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Gyurkovics János bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le a zárt ülés napirendjéről a „Javaslat a
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára”
tárgyú előterjesztést, továbbá javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember
29-i ülésén Szabó Balázs képviselő által feltett interpellációval kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: dr. Hadházy Árpád a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.) önkormányzati rendelet módosítása
(tervezet)
(317. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ….../2016. (……) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
között munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról
(tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
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(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
7. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a Honvédelmi Minisztérium
rendelkezési jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési jogának megszüntetésével
kapcsolatos megállapodások megkötéséhez
(304. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
8. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához
(308. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(306. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
11. napirendi pont:
Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak ellátására
(307. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
12. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi
megállapodás módosítására
(311. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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13. napirendi pont:
Javaslat az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázat benyújtására
(319. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
14. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
15. napirendi pont:
Az Alisca Terra Nkft kérelme
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Kovács Julianna közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Heimann Zoltán telekrész csere kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat a Vendel utca kialakítására
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
A Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatási kérelme
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
20. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
4
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A Bizottság 13 óra 02 perckor zárt ülésen folytatja a munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével - 13 óra 40 perctől - nyilvános ülésen folytatja munkáját az
elfogadott napirend szerint. Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 40 perckor.
Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést már megtárgyalta. A bizottság az
egészségügyért kitüntető cím elnevezésére Tormay Károly, a szociális ellátottakért kitüntető cím
elnevezésére Triebler Irma nevét javasolta. Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság fogadja
el a Humán Bizottság javaslatát.
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 343/2016. (X. 25.) határozata
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016.
(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy az
egészségügyért kitüntető cím elnevezésére Tormay Károly-díj, a szociális
ellátottakért kitüntető cím elnevezésére Triebler Irma-díj elnevezést
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.) önkormányzati rendelet módosítása
(tervezet)
(317. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: 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 344/2016. (X. 25.) határozata
a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ….../2016. (……) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 43 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelettervezetben még öt köbméter tűzifa jelenik meg, amit szeretne
kettő köbméterre módosítani, hogy minél több család vehesse igénybe a tűzifa támogatást. Már most
sokan jelezték igényüket a támogatásra, viszont, ha nem módosítják az igénybe vehető támogatás
mértékét, akkor kevesebb családot tud támogatásban részesíteni az önkormányzat.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 44 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Köbméterben legyen meghatározva? Mert tavaly még 15 mázsa volt.
dr. Molnár Kata jegyző: Azért javasolták köbméterben meghatározni a mennyiséget, hogy a fa
nedvességtartalma ne befolyásolja azt.
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Máté Péter bizottsági tag: Nem ért egyet azzal, hogy köbméterben határozza meg a rendelet az
igénybe vehető támogatás mértékét. Fuvarozó vállalkozó már több éve, így tapasztalta, hogy a
köbméter az nem pontos meghatározás mindig, ezért inkább súlyra kellene megállapítani a tűzifa
mértékét, mégpedig 15 mázsa vágott, hasított, kemény tűzifaként.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egyetért azzal a javaslattal, hogy súlyban kerüljön megállapításra a
támogatás mértéke.
Máté Péter bizottsági tag: Ha követ vásárol valaki, azt is súlyra adják, ez után lesz átszámítva
köbméterre. A közúti ellenőrzések is súlyra történnek, a szállításnál is minden súlyra van.
dr. Molnár Kata jegyző: Elfogadja a bizottsági tagok javaslatát, de jelzi, hogy súlyban történő
megállapítás esetén is körülbelül 2 köbmétert kellene átváltani mázsára.
dr. Mezei László bizottsági tag: A hulladékudvarban nagy mennyiségű fahulladék is van. Van-e
lehetőség arra, hogy ezt lehessen-e hasznosítani?
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy ami a hulladékudvarba bekerül, az attól az időponttól
hulladéknak minősül, és csak hulladékkezelő cég rendelkezhet vele.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa vágott, hasított,
kemény tűzifa legyen.
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 345/2016. (X. 25.) határozata
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendelet 19.§ (10)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„19.§ (10) A tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa vágott, hasított,
kemény tűzifa.”
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
között munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottság 2016. szeptember 21-i ülésén ismertette az előterjesztést. Azóta
még további egyeztetésekre került sor az intézményekkel.
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 346/2016. (X. 25.) határozata
a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek közötti munkamegosztás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között munkamegosztási
megállapodás jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról
(tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 347/2016. (X. 25.) határozata
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.)
önkormányzati rendelet, továbbá a településszerkezeti terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004.
(III.1.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
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rendelettervezetet, továbbá a településszerkezeti terv módosítására
vonatkozó javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a Honvédelmi Minisztérium
rendelkezési jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési jogának megszüntetésével
kapcsolatos megállapodások megkötéséhez
(304. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A Honvédelmi Minisztériumtól érkezett egy levél, ami három darab
gépkocsi tároló garázs bérlőkijelölési jogáról való lemondásra tesz javaslatot. A garázs a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. tulajdonában áll. A levél a három darab Hirling utcában található garázs
bérlőkijelölési jogának lemondásáról való feltételeit határozza meg. A lemondás térítés ellenében
történne meg. Kaptak egy zálogjog alapító szerződést és egy megállapodás tervezetet. Miután a levél
tartalmazza, hogy a taggyűlés bérlőkijelölési jog megszerzése tárgyában hozott döntését a
Minisztériumnak mellékelni kell, ezért a Közgyűlés meg kell, hogy tárgyalja az előterjesztést, és jóvá
kell, hogy hagyja a három darab garázs bérlőkijelölési jogáról garázsonként másfél millió forint
jelzálogbejegyzés ellenében történő lemondását. Így korlátlanul kiadhatóvá válik a garázs. Megjegyzi,
hogy jelenleg egy darab szabad garázs sincs a városban.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 53 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
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 348/2016. (X. 25.) határozata
tulajdonosi hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. részére a Honvédelmi Minisztérium rendelkezési jogával érintett
személygépkocsi-tárolók
bérlőkijelölési
jogának
megszüntetésével
kapcsolatos megállapodások megkötéséhez” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök
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8. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti 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 349/2016. (X. 25.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
feladatainak ellátásához
(308. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Az uszodával kapcsolatban többletköltségek merültek fel, és a költségvetésben
nem szerepel erre kiadási összeg. Viszont azért, hogy az uszoda a továbbiakban is működni tudjon,
szükség van a hitelkérelem jóváhagyására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 350/2016. (X. 25.) határozata
költségvetési pótelőirányzat biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(306. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 58 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 351/2016. (X. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak ellátására
(307. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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 352/2016. (X. 25.) határozata
a Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című
pályázat tervezési feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak ellátására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi
megállapodás módosítására
(311. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 órakor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Frey Tímea osztályvezető: Egy technikai jellegű módosításról van szó. Mindkét konzorciumi partner
költségvetésében szerepelt marketing és kommunikációs szolgáltatás, illetve kötelező nyilvánosság
biztosítására vonatkozó feladatok. A tevékenységeket javasolják megosztani. A konzorciumi partnerek
azt a döntést hozták, hogy az egyes tevékenységeket egyértelműen az egyik partnerhez rendelik. Erre
változás-bejelentés lett benyújtva. A nyilvánossággal kapcsolatos feladatok az önkormányzathoz
kerülnének, a marketinggel kapcsolatos feladatok pedig a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal
további előleget igényelt: eddig 50% előlegi jogával élt, most pedig a hátralevő 50%-al. Az elmondott
módosításokat kell átvezetni a konzorciumi megállapodáson.
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 353/2016. (X. 25.) határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú
Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt
keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége
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foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött
konzorciumi megállapodás módosítására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázat benyújtására
(319. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Mivel a töltés egy ideig ingyenes, így a gépkocsik ára igen magas, ezért támogatást
adnak a vásárlásra. Az önkormányzat másfél millió forint támogatást igényelhet a legfeljebb 13 millió
forint értékű autóhoz.
Frey Tímea osztályvezető: Megjegyzi, hogy a pályázat benyújtása későbbre várható. Még nincs meg a
regisztrált kereskedők listája, illetve az sem, hogy milyen gépjárművekre lehet pályázni, ezért még sok
a bizonytalanság.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jelenleg 1080 darab elektromos autó van Magyarországon. Hat cég fog
autót hirdetni. Az országban havonta átlagosan 13 darab elektromos autót vásárolnak, általában nagy
energetikai cégek vezetőinek számára. Ezért nem támogatja az elektromos autók vásárlását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal,
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 354/2016. (X. 25.) határozata
az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az „Elektromos gépkocsi vásárlás
támogatása” című pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 08 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Frey Tímea osztályvezető: Lefolytatásra került egy értékhatár alatti beszerzési eljárás, aminek négy
része volt. Az eljárás eredménytelen lett. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
kimondja, hogy legalább három, a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó, érvényes
ajánlatra van szükség.
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 355/2016. (X. 25.) határozata
vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződések pályázatok
megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján megállapítja, hogy a piaci ár
igazolásához legalább három, egymástól és a kedvezményezettől
független ajánlattevőktől származó ajánlat szükséges, így a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze új
pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Az Alisca Terra Nkft kérelme
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a közterület-használati díj elengedését.
14
1025jkv

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 356/2016. (X. 25.) határozata
az Alisca Terra Nkft kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva az Alisca Terra NKft-nek (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) a Liszt
Ferenc téri szabadtéri környezetvédelmi kiállítás megrendezése kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Kovács Julianna közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A kérelmek egyesével fognak a jövőben is érkezni? Mert a bizottság hozott olyan
határozatot, ami rögzíti, hogy ott mindenki árusíthat közterület-használati díj megfizetése nélkül.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 09 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Nem, a bizottság mindig egyedi ügyekben hozott döntést.
Kővári László elnök: Ez esetben javasolja a közterület-használati díj megfizetésének elengedését.
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 357/2016. (X. 25.) határozata
Kovács Julianna közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
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Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva Kovács Julianna (7100 Szekszárd, Patak u. 33.) a Wesselényi u-i CBA
üzlet melletti virágárusítás kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Heimann Zoltán telekrész csere kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A határozati javaslatok közül a „B” jelű javaslatot támogatja. A határozati
javaslatban szereplő 100 forint összeget kevesli.
Varga András osztályvezető: A korábbi vízmosások értékesítése során is 100 forint összeget
tartalmaztak a határozati javaslatok.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a terület viszont nem vízmosás.
Varga András osztályvezető: Besorolás alapján igen.
Máté Péter bizottsági tag: A többi vízmosástól lényegesen különbözik.
dr. Mezei László bizottsági tag: A 100 forint összeg szerinte is kevés.
Máté Péter bizottsági tag: 150 forint összegre tesz javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja a „B” jelű határozati javaslat elfogadását, 150 forint összeggel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 358/2016. (X. 25.) határozata
Heimann Zoltán telekrész csere kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5. pontjában
rögzített hatáskörében eljárva megtárgyalta Heimann Zoltán (7100
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Szekszárd, Dózsa Gy. u. 4/B.) telekcsere kérelmét, és azt elvetette. A
Bizottság a kialakult állapot legitimálása érdekében hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban lévő 10032 hrsz-ú, vízmosás megnevezésű
ingatlan 483 m2 nagyságú részének telek-kiegészítés keretében történő
értékesítéséhez
az
előzetesen
elkészített
ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, mely nem lehet
kevesebb 150.- Ft/m2 összegnél. A telekhatár-rendezéssel kapcsolatos
költség a kérelmezőt terheli.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a telekhatár-rendezéshez kapcsolódó
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Javaslat a Vendel utca kialakítására
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A bizottság korábban tárgyalta az előterjesztést. Akkor azt kérte, hogy
készüljön költségbecslés, ami most elkészült.
Máté Péter bizottsági tag: Kint járt a helyszínen. Az egész terület rendezésének ez a legésszerűbb
megoldása. Érvényes építési engedély van. A bevétele az önkormányzatnak 462.000 forint lesz, míg a
kiadás csak 418.000 forint. Egy rendezett utat lehetne így kialakítani. A kérelmező a telekcseréről
lemondott.
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 359/2016. (X. 25.) határozata
a Vendel utca kialakításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4. pontjában
rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti telekhatár-rendezéshez, melynek keretében átadásra
és átvételre kerülő ingatlanrészek vételárát 3.000.- Ft/m2 összegben
határozza meg. A Bizottság jóváhagyja, hogy a Vendel I. u. kialakítása
miatt szükséges területrészek önkormányzati tulajdonba kerülése
kapcsán az Önkormányzat teljesítse a 6717/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosainak kéréseit – kerítés áthelyezése, tuják telepítése, gépkocsi
csatlakozás biztosítása.
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2. A Bizottság a Vendel I. utca végleges kialakítása érdekében felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy keresse meg a 6719/3 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosát az ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele kapcsán.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
A Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatási kérelme
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság 100.000 forint összeggel
támogassa az egyesületet.
Máté Péter bizottsági tag: Konkrétan meg kellene határozni, hogy mire adja a bizottság a támogatást.
Javasolja, hogy a bizottság a mobil WC-k üzemeltetésének költségeihez járuljon hozzá, és kérje fel az
egyesületet, hogy a mobil WC-ket a jövőben is üzemeltesse.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 360/2016. (X. 25.) határozata
a Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete terhére 100.000
forint összegű támogatással járul hozzá a Közalkalmazotti
Horgászegyesület mobil WC-k üzemeltetésével kapcsolatos költségeihez.
2. A Bizottság felkéri a Horgászegyesületet, hogy a mobil WC-ket a jövőben
is üzemeltesse.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

az 1. pont tekintetében: 2016. október 26.
a 2. pont tekintetében: folyamatos
a 3. pont tekintetében: 2016. november 4.

Felelős:

Kővári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
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(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 14 óra 17 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 361/2016. (X. 25.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2016. július 1. –
2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 19 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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