SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-2/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. január 29. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Rácz Zoltán bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Gyurkovics János bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója
Artim Andrásné az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.

Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Javaslat a
Szekszárdi Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására” és a „Javaslat a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására” tárgyú írásbeli
előterjesztéseket.
Märcz László igazgatóságvezető: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a „Javaslat a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására” tárgyú napirendi ponthoz
még nem készült el az írásbeli előterjesztés, de Magyarné Somogyvári Tünde megbízott
osztályvezető szóban ismertetné az előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési
Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére
(33. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
3. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzata által a „Téli rezsicsökkentés” keretében tűzifa, brikett és szén
beszerzésére kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(13. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó
felülvizsgálata (II. forduló)
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…) önkormányzati
rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(24. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
10. napirendi pont:
Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(29. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
11. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása
(32. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
12. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása
(28. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
13. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
14. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
16. napirendi pont:
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása
(35. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4
0129jkv

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002 azonosítószámú, „Iparterületek
elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése Szekszárdon”
című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállás jóváhagyására
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, ipartestületek fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park
fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
20. napirendi pont.
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat GFT-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(4. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
22. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 5328/18 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. IV. negyedév)
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
26. napirendi pont:
Borászati szaklap kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
27. napirendi pont:
Rendkívüli munkaidő elrendelése
(21. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselők
Előadó: Rácz Zoltán képviselő
28. napirendi pont:
A Szekszárd Felsőváros út, járda és közvilágítás teljes rekonstrukciója
(22. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselők
Előadó: Rácz Zoltán képviselő
29. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(40. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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30. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
ZÁRT ÜLÉS:
31. napirendi pont:
Tájékoztatás a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat lebonyolítása során
végzett tervezési munka szerződésszerű teljesítése ellenőrzésének eredményéről
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
32. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett ingatlanok
adásvételének jóváhagyására
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó Varga András osztályvezető
33. napirendi pont:
Szekszárdi Ipari Park Kft. beszámolója az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosításáról, az
ott végzett tevékenységről
(25. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
34. napirendi pont:
Közterület-használati engedélyezési eljárásban benyújtott fellebbezés felterjesztése
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
35. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elnézést szeretne kérni a bizottság tagjaitól azért, hogy ez az
előterjesztés csak a tegnapi napon került kiküldésre, de a közbeszerzési tanácsadóval még
egyeztetni kellett. Az előző években a Közgyűlés a januári ülésen az előzetes közbeszerzési
tervet fogadta el. A rendes közbeszerzési tervet március 31-ig kell elfogadni. Feleslegesnek
érezték a közbeszerzési terv két ütemben történő elfogadását, ezért a januári ülésen a
Közgyűlés már a végleges tervről döntene. Elmondja, hogy a tervben nagyon sok beszerzés
szerepel, amelyek nagy részben a TOP-os pályázatokból adódnak, illetve vannak olyan
szerződései az önkormányzatnak, amelyek lejárnak, és amelyeket az önkormányzat a saját
költségvetéséből kell, hogy finanszírozzon.
Máté Péter bizottsági tag: A Szekszárdi Ipari Park Kft. közbeszerzési terve külön napirendi
pont, de az önkormányzat tervében lát olyan tételt, amely a kft. tervében is benne van.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen, mert az önkormányzat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel
konzorciumban fogja megvalósítani azt a pályázatot. Mindkét közbeszerzési tervnek
tartalmaznia kell az ehhez kapcsolódó tételeket.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Végigolvasta a közbeszerzési tervet, és a végére nagyon rossz
szájíze lett amellett, hogy voltak benne olyan tételek is, amelyeknek örült. Akkor, amikor a
városban nincsenek szociális bérlakások és az idősek ellátásához nincs megfelelő építmény
vagy hely, akkor vendégfogadó épületet épít az önkormányzat a Gemencbe, valamint szállodát
épít a városban egy olyan épületbe, amely megítélése szerint teljesen alkalmatlan egy
négycsillagos szálloda kritériumainak. Ezen kívül levéltárat is épít az önkormányzat, valamint
kerékpárutat a Sió zsilipig, amikor a felsővárosi úthálózat katasztrofális állapotban van. Úgy
ítéli meg, hogy ez a terv csak arra jó, hogy az önkormányzati választásokon legyen mit
felmutatni. Ezek csak tervek, nem megvalósult építmények. Ezzel be lehet mutatni, hogy a
kormány milyen bőkezűen bánt a várossal, és milyen sok pénzt adott. Megítélése szerint ezek
a tervek nem a város érdekeit szolgálják egy részében.
Kővári László elnök: Rácz Zoltán bizottsági tag által említett beruházások a Modern Városok
Program keretében kerültek elfogadásra, tehát ezek nem képezik ennek a témának a tárgyát.
Évekkel ezelőtt kapta meg a lehetőséget az önkormányzat ezekre a fejlesztésekre. A
vízelvezetők 10 kilométer hosszan megvalósultak már a borvidéken, így nem mondható az,
hogy csak tervekről van szó, ugyanis folyamatban levő fejlesztések ezek. Nagyon örül annak,
hogy az általa többször említett árnyékolók a temetőkben az idei évben megvalósulni
látszanak. Teljes mértékben tudja támogatni a közbeszerzési tervben levő tételeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 13/2019. (I.29.)
határozata
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata 2019. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési
Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére
(33. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ennél a napirendi pontnál két dologról van szó. Az egyik a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének a
módosítása. Elmondja, hogy technikai jellegű módosításokról van szó, mert az év második
felében jogszabályváltozás történt, amely jogszabály alapján a közbeszerzési tervben több
mindent fel kell tüntetni. Ezen kívül a tavalyi évben lefolytatásra került egy közbeszerzés
folyadékhűtő berendezés beszerzésére, amely sajnos eredménytelen lett. Ennek ellenére ezt
az eljárást is fel kell tüntetni a tavalyi tervben. Az előterjesztés második része a kft. 2019. évi
közbeszerzési tervéről szól. Ebben az évben ismét belekerülne a tervbe a folyadékhűtő
berendezés közbeszerzése. Reméli, hogy az idei évben sikeres lesz ez a közbeszerzés, amely a
jégpályához szükséges.
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 14/2019. (I.29.)
határozata
Szekszárd Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról és a 2019. évi
Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról
9
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési
Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzata által a „Téli rezsicsökkentés” keretében tűzifa, brikett és szén
beszerzésére kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Tűzifa kiválasztással nem foglalkozott már a bizottság?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Az a szociális tűzifa volt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Lassan vége a télnek. Nem késett el kicsit ez az egész?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A kormányhatározat értelmében 2019. december 31-ig van
lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy átadja ezt a támogatást. Úgy gondolja, hogy még
fel lehet használni télen ezt a támogatást.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Erre a télre volt ilyen lehetőség?
dr. Molnár Kata jegyző: Az a szociális tűzifa volt. Most egy teljesen új és egyszeri lehetőségről
van szó, amely a Kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntései sorába illeszkedik.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Úgy tudja, hogy a határozat októberben vagy novemberben
született.
dr. Molnár Kata jegyző: Ősszel kellett beadni a jogosultaknak az igényeiket. A döntés nem itt
született, az önkormányzat csak fogadta az igényeket, majd felterjesztette, és központi döntés
született arról, hogy hány jogosult kaphat Szekszárdon ilyen támogatást.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez most érkezett be az önkormányzathoz?
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Igen, itt van nála a támogatói okirat is.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 15/2019. (I.29.)
határozata
tűzifa, szén és brikett - téli rezsicsökkentés keretében történő beszerzésére irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a SZMJV Önkormányzata által a „Téli rezsicsökkentés”
keretében - az előzetes igénybejelentéssel érintett
háztartások számára - tűzifa, brikett és szén beszerzése
tárgyában lefolytatott meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV
Önkormányzata Kemény Róbert egyéni vállalkozóval (7100
Szekszárd, Alisca u. 19. IV/31.), kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. január 29.
Kővári László elnök

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

2019. február 1.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. február 8.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: Annyit szeretne kiegészítésként elmondani, hogy a bölcsőde vezetője
felől érkezett a kezdeményezés. Összegszerűségében nem javasolja rögzíteni a díjakat a
rendeletben, mert így az összeg változása miatt nem kell minden évben módosítani a
rendeletet.
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 16/2019. (I.29.)
határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2011. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ennek a rendeletnek a módosítása már nem először kerül a Közgyűlés
elé. Az elfogadott rendeletet a gyakorlati tapasztalatok alapján javasolja módosítani. A fő cél
az eljárás egyszerűsítése. A legnagyobb módosítás, amelyen már régóta dolgoznak, a
támogatói okirat bevezetése lenne. A hatályos jogszabály alapján van lehetőség arra, hogy a
támogatási megállapodást bizonyos esetekben támogatói okirattal váltsa ki az önkormányzat.
Ez egyszerűsíti az eljárást, mert a támogatottaknak nem kell majd visszaküldeniük a hivatalba
az aláírt támogatási megállapodást. A támogatói okirat bevezetéséhez a pályázati kiírást is
hozzá kell majd igazítani, így a bizottsági keretekből nyújtott pályázatok pályázati felhívását is
felül kell majd vizsgálni. Néhány esetben nem javasolja a támogatási megállapodás támogatói
okirattal történő kiváltását. Itt azokra az esetekre gondol, amikor szorosabb egyeztetésre van
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szükség a két fél között. Ezen kívül rögzítésre kerülnének a Hitéleti Alap eljárási szabályai is. A
Hitéleti Alap eddig a költségvetési rendeletben szerepelt egy soron. A rendeletben most is
meg lenne határozva ez az összeg, de az eljárás részletei belekerülnének ebbe a rendeletbe.
Kővári László elnök: Van utalás arra, hogy az egyházak vezetőinek egyeztetését figyelembe
véve döntene a Közgyűlés a Hitéleti Alap felosztásáról.
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, de ez eddig is így volt. Egy nagyon jól bevált gyakorlatnak tartja,
hogy az egyházak vezetői egyeztetnek egymással.
Kővári László elnök: A pályázók megkapják a mellékleteket?
dr. Molnár Kata jegyző: A pályázati felhíváshoz kapcsolódó mellékleteket közzé teszik a
honlapon, ahonnan mindenki el tudja majd érni.
Máté Péter bizottsági tag: Ha az önkormányzat támogatásban részesít például egy 13 éves
diákot, akkor ez a gyermek jogosult aláírni a megállapodást?
dr. Molnár Kata jegyző: A törvényes képviselője kell, hogy aláírja.
Máté Péter bizottsági tag: Valaki aláírattatta a 13 éves gyermekkel a megállapodást. A
gyermek apukája jelezte neki, hogy szerinte ez így nem jó.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy felhívja erre a kollégái figyelmét.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Amikor a legelső átláthatósági rendelet megszületett, akkor arról
volt szó, hogy ezután minden olvasható lesz a város honlapján. Sem ő, sem az ismerősei nem
találják meg ezeket az adatokat a honlapon.
dr. Molnár Kata jegyző: Törekednek arra, hogy minden felkerüljön a honlapra. Erre
vonatkozóan belső szabályzatot is kiadott, illetve minden egyes témának van felelőse a
hivatalon belül. Elmondja, hogy új honlapja van a városnak, és az adatoknak az új honlapra
történő áttöltése nem volt tökéletes, ezért zajlik a felülvizsgálat. A cél az, hogy valóban teljes
körű legyen a közzététel, amely törvényi kötelezettség. Közérdekű adatok címen találhatóak
meg a honlapon a kötelezően közzéteendő adatok. Az Önkormányzat részen belül a közérdekű
adat címnél találhatóak meg ezek az adatok.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 17/2019. (I.29.)
határozata
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a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(13. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A változások tételes
ismertetésében nem kíván belemenni. 12 szakaszból áll a rendelet, és szinte minden
szakaszban van változás. 2015 februárjában lett utoljára módosítva a rendelet, az azóta eltelt
idő alatt az apróbb kérdések szabályozása is szükségessé vált. Ezek a pontosítások kerültek
átvezetésre a rendeletben. Ez alatt kell érteni például az utcanév változásokat, a parkolási
övezetek pontosabb körbehatárolását. A módosítás fő célja az egész rendelet egyértelműbbé
tétele.
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 18/2019. (I.29.)
határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelettervezetbe egyelőre nem került bele minden javaslat, mert
az üzemeltető néhány módosítási javaslatának helytállóságát még vizsgálják. A legfontosabb
módosítás, amely miatt mindenképpen szükségesnek tartotta a rendelet napirendre vételét,
a sírboltok esetében az újraváltással kapcsolatos, mégpedig a részletfizetés lehetőségével. Úgy
gondolja, hogy ez egy méltányolható kérés, és meg kell adni erre a lehetőséget. A jelenleg
hatályos rendelet nem tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezést, ezért az üzemeltető eddig
nem adhatott erre lehetőséget.
Kővári László elnök: Beszélt az igazgató úrral abból az okból, mert nem tudta, hogy a díjakban
történt-e változtatás. Korábban, ha díjváltozás volt, akkor olyan előterjesztés készült, amely
tartalmazta a jelenleg érvényben levő díjakat, és a változtatásra vonatkozó javaslatot is.
Igazgató úr mondta, hogy nem lesz most változtatás, valamint azt is, hogy folyamatban van a
temető kerítésének a kijavítása is, valamint szóba került az árnyékolók kérdésköre is.
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 19/2019. (I.29.)
határozata
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a temetőkről és a
temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök
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8. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó
felülvizsgálata (II. forduló)
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A rendelet tartalmaz igen hosszú felsorolásokat is. Elég részletes ahhoz a
tervezet, hogy az ember egyből átlássa.
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 20/2019. (I.29.)
határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…) önkormányzati
rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(24. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elnézést kér, hogy az előterjesztés ilyen későn került kiosztásra. A
rendeletet kettő ponton kellene módosítani. Mindkét módosítás technikai jellegű. Az egyik
módosítás arról szól, hogy a helyi rendeletben eddig az szerepelt, hogy a partnerségi
egyeztetés a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján függeszthető ki. Ezt módosítani szükséges,
mert a hatályos kormányrendeletben közterületi hirdetőtábla szerepel. A közterületi
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hirdetőtábla a Széchenyi utca 28-30. számú épület homlokzati nyílásfelülete lenne. Az
üvegrészes felületre lennének kirakva a hirdetések. A korábbi rendeletben ugyanennél a
pontnál szerepelt a teljes és részleges meghirdetés megkülönböztetése is. Ez a
megkülönböztetés a kormányrendeletben már nem szerepel, így a jövőben már nem kerülne
megkülönböztetésre. Elmondja, hogy a rendelet első számú melléklete hatályát vesztené,
ugyanis ennek a tartalmát teljes egészében szabályozza a kormányrendelet. Ebben már
többször történt változás, és így a jövőbeni kormányrendeleti változáskor nem kellene
módosítani a rendeletnek ezt a részét. A mellékletben nincs egyedi szabályozás, így nyugodtan
elhagyható. A rendeletmódosítást azért is fontos megtárgyalni, mert el szeretnének indítani
az ipari parkkal kapcsolatban egy partnerségi egyeztetést.
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 21/2019. (I.29.)
határozata
a településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
szóló 10/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(29. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy egy technikai jellegű döntésről van szó. A Közgyűlésnek
állást kell foglalnia abban, hogy szükséges-e részletes környezeti vizsgálatot elkészíteni a
rendezési terv módosításánál. A megkérdezett hatóságok egyike sem gondolja azt, hogy erre
a vizsgálatra sor kellene, hogy kerüljön. Egy elég nagy horderejű környezeti vizsgálatról lenne
szó.
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Máté Péter bizottsági tag: Így meggyorsulnak az eljárások?
Herr Teréz főépítész: Igen.
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 22/2019. (I.29.)
határozata
településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
vizsgálat
szükségletének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési terv
2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása
(32. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Egy rendezési terv módosítás iránti kérelemről van szó. Szakmai
szempontból a kérelem nem kifogásolható, ugyanis általános mezőgazdasági övezetből kertes
mezőgazdasági övezetbe átsorolást kér a kérelmező, így biológiai aktivitásértéket sem kell
biztosítani, és a terület felhasználása sem változna.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ha ennyire egyszerűen működik minden, akkor a Hosszúvölgyben
életszerűen ott lakók mikor kapnak egy ugyanilyen kis térképet, amelyiken rajta van, hogy
belterületté nyilvánítják végre őket? Nem a Bor utcában és a város külső felén levő lakások
kellene, hogy megkapják ezt a lehetőséget. Mi ennek az akadálya?
Herr Teréz főépítész: Minden esetben sor kerül egy előzetes vizsgálatra. Újabb
lakóterületeknek a Rendezési Terv által történő belterületbe vonását évek óta nem tűzte
napirendre a Közgyűlés, mert a már belterületté jelölt lakóterületeknek a felhasználása és
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beépítése sem történt meg. Ezért volt egy általános állásfoglalás, hogy amíg ezek meg nem
történnek, addig új lakóterületek nem lesznek kijelölve. Ez annyival bonyolultabb a mostani
módosításnál, hogy eddig beépítésre nem szánt terület lenne beépítésre szánva. Ez jogilag is
lényegesen bonyolultabb, valamint a biológiai aktivitásérték biztosítása is problémás lenne.
Az utóbbi 10 évben nem volt olyan rendezési terv módosítás, ahol új beépítésre szánt terület
lett volna kijelölve lakóterületi céllal.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ez a szemnek a behunyása. Sok ember lakik ott
már nagyon régóta. Miért nem lehet ezt a helyzetet legálissá tenni? Miért nem lehet azokat a
feladatokat ellátni, amely megilletné azokat az embereket is? Tudja, hogy ez a kérdés nem
ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik, de kellene valamilyen megoldást találni erre a
problémára. A Béla király tértől egy kilométerre van ez a terület. Nem lehet belterületté
nyilvánítani olyan lakóházakat, lakótelkeket, amelyek tulajdonképpen majdnem mindennel
rendelkeznek. Jár arra a busz is, és gáz is van a házakban.
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 23/2019. (I.29.)
határozata
a településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása
(28. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Rendezési Terv módosítás iránti kérelemről van szó ebben az esetben is.
A KMV Reálingatlan Kft. ipari gazdasági terület kijelölését kéri. A Keselyűsi út déli oldalán az
ipari park mellett fekvő területről van szó. A csatolt telepítési tanulmányterv az építtető
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szándékait jelzi, aki egy termelő üzemet szeretne létrehozni. A biológiai aktivitásértéket az
ipari parkos módosításnál fennmaradó pontértékből lehet biztosítani.
Kővári László elnök: Magánterületről van szó?
Herr Teréz főépítész: Tudomása szerint a cég tulajdonában van a terület.
Kővári László elnök: Miért nem az ipari parkból vesz területet, és miért nem ott valósítja meg?
Mert ez a terület az ipari parkon kívül van.
Herr Teréz főépítész: Úgy tudja, hogy volt ilyen jellegű kezdeményezés, de valamilyen ok miatt
meghiúsult.
Kővári László elnök: Azért kérdezte, mert van egy olyan megkeresés, amely arról szól, hogy a
V & Periko Kft. szeretne területet vásárolni bővítési szándékkal, de teher van rátéve arra a
területre a zöldfelület biztosítása miatt. Az egész mentesítés másfélszeres plusz költségbe
kerülne, és így már nem éri meg a cégnek a terület megvásárlása. Furcsa helyzetről van szó,
mert a tulajdonos meg nem tudott arról, hogy terhelés van a területén.
Herr Teréz főépítész: Ehhez annyit szeretne hozzáfűzni, hogy kérelem még nem érkezett a
hivatalba. A cégvezető már járt a polgármester úrnál. De nincs olyan teher, amelyet az
önkormányzat tett volna a területre. Egy lényegesen nagyobb területről van szó.
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 24/2019. (I.29.)
határozata
a településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása
20
0129jkv

(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Magánszemély Rendezési Terv módosítása iránti kérelméről van szó a
Borzsák utcai területen. Szeretné hangsúlyozni, hogy belterületről van szó, amely mindig is
belterület volt. A jelenleg hatályos terv egy olyan belső útfeltárást jelöl, amely az utóbbi 10
évben a tulajdonosi kör és a terület szétszabdalt telekviszonyai miatt nem tudott
megvalósulni. A kérelmező az osztatlan közös területből kivásárolta a többi tulajdonost.
Szakmai szempontból a számára egy teljesen elfogadható feltárást szeretne megvalósítani a
kérelmező, amely a tömbben ott lévő többi tulajdonos majdani építési szándékát, és a
területük feltárását is javítja. Ezzel a módosítással sok év után esély lenne arra, hogy a terület
beépítése megvalósulhasson.
Kővári László elnök: Támogatja a kérelmet. Mindig csodálkozott azon, hogy mindenki a bal
Remetén építkezik, míg a jobb Remete üres, kopár. Az a négy ház, amely odaépülne, pont azt
eredményezné, hogy a jobb oldal sem lenne üres. A Kékfrankos borozó mellett egy telek be
lett építve, és ekkor módosítva lett az a nyomvonal, amely a Kőrősi Csoma kanyarból indul ki,
és ezen az oldalon megy végig. Most nem kellene ezt az egészet kivenni? Mert úgy gondolja,
hogy okafogyottá vált. Van két olyan hely, ahová völgyhidat kellene építeni ahhoz, hogy ez az
út megvalósulhasson.
Herr Teréz főépítész: Ez a módosítás tartalmazza annak a megszüntetését is. A tervezési
területet le kell határolni valahol. Miután a költségviselő a kérelmező, azt gondolja, hogy az ő
kérésére nem lehet egy teljes területet felülvizsgálni. Eddig nem találkozott olyan
problémával, amely szerint a rendezési terv valakinek a szándékát akadályozná. Jogos
felvetésről van szó. A rendezési tervnek számtalan egyéni problémája is van, de hamarosan
kezdetét veszi egy teljes körű felülvizsgálat.
Kővári László elnök: A kérelmező kéri, hogy az út máshová kerüljön, így erre is kell majd
reagálni.
Herr Teréz főépítész: Az előterjesztés ezt tartalmazza.
Máté Péter bizottsági tag: Az út alkalmas ennek a területnek a megközelítésére?
Herr Teréz főépítész: Terméskő burkolatú útról van szó, amelynek viszonylag szűk a
keresztmetszete. A keresztmetszetét szűkíti az engedély nélkül épített flórakosaras támfal.
Ennek a tulajdonosával egy olyan megállapodása van az építési hatóságnak, amely
tartalmazza, hogy, ha a területre szüksége lesz az önkormányzatnak, akkor ezt a támfalat a
tulajdonos elbontja. Ennek a támfalnak az áthelyezésére vagy az elbontására meg van a jogi
alap.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 25/2019. (I.29.)
határozata
a településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz benyújtandó pályázatok pontos céljának meghatározása még egyeztetés alatt
van. Ebben az évben az alapítványhoz összesen 56 millió forint támogatás igény nyújtható be.
Az 1-5. ablak keretében beruházási jellegű fejlesztések vannak, míg a 6. ablakban
beruházáshoz kapcsolódó településrendezési tervmódosítás, illetve beruházásokat előkészítő
műszaki tervek és tanulmányok elkészítésére lehet pályázni, a 7. ablakban pedig
rendezvényekhez kapcsolódóan lehet támogatási igényt benyújtani. Az 1-5. ablak keretében,
ha az egy projekt nem éri el a 20 millió forintos támogatási igényt, akkor nem kell az
önkormányzatnak önerőt biztosítania. Ha a második pályázat eléri a 20 millió forintos
támogatási igényt, de annál nem nagyobb, akkor öt százalék önerő szükséges, 20 millió forint
felett pedig 10 százalék önerő. A másik két ablak vonatkozásában nem kell önerőt biztosítani.
Bár még zajlik az egyeztetés, az eddig körvonalazódott fejlesztési cél az 1-5. ablak tekintetében
egy közfeladat ellátásához kapcsolódó multifunkcionális gép beszerzése, amelyet a 20 millió
forint alatti támogatási igény keretében adna be az önkormányzat, valamint járdák építései és
felújítása kerülne még ebbe a beruházási ablakcsoportba. A tervek vonatkozásában az
egyeztetések során szóba került az Epreskert utca csapadékvíz-átemelő tervének az
elkészítése, valamint a főúton található, műemlékvédelem alatt álló Augusz ház felújításához
szükséges tervek elkészítése, illetve a város vízkár-elhárítási tervének az elkészítése. A hetes
ablakban a Mesefesztivál költségeinek a támogatására igényelne az önkormányzat egy millió
forintot.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Mekkora összegről lenne szó?
Máté Péter bizottságit ag: 56 millió forintról.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a pályázatok benyújtását a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
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 26/2019. (I.29.)
határozata
pályázatok benyújtásáról a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja a pályázatok
benyújtását a Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Alapítványhoz.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
hirdette meg ezt a pályázati felhívást, amely az illegális hulladéklerakók felszámolására szolgál.
Települési önkormányzatok pályázhatnak. A támogatható tevékenység az összegyűjtött
hulladékok elszállítására és kezelésére irányul. Minimum 500.000, maximum három millió
forint összegre lehet pályázni. Az önkormányzat a maximális három millió forintos
támogatásra pályázna. Az összeállított pályázat alapján a Búzavirág utcában, a Halas utcában,
a Patak utcában és a Barát János utcában szeretné az önkormányzat az ott felhalmozott
szemetet elszállíttatni és kezelni.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 27/2019. (I.29.)
határozata
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat „Az illegális
hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása
(35. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Artim Andrásné, az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
első körben három milliárdos alappal hirdetett meg pályázatot a Víziközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjára. A pályázatnak nagyon rövid határideje van. A minimum összeg, amire
pályázhat az önkormányzat, 10 millió forint, a maximum pedig 100 millió forint. 30 százalék
önerőt kell biztosítani. A kollégája volt egy tájékoztatáson a minisztériumban. Ez alapján
elmondható, hogy ez a pályázat inkább csak a csőcserékre vonatkozik, nem pedig
berendezésekre. Február 28-a a beadási határidő. A minisztériumnak az volt a kérése, hogy
minél több igényt adjanak be az önkormányzatok, mert ezt így igényfelmérésként is fel tudja
fogni a minisztérium. Ennek viszont van egy hátsó fékje, hiszen önerőt kell biztosítani. Kitétel
az is, hogy víziközmű rendszerekre, illetve szennyvízközmű rendszerekre kell beadni.
Szekszárdra javaslatként dolgozták ki a szennyvízközmű rendszerre a Kölcsey lakótelepen
található 600 méteres csatorna rekonstrukcióját. Ez egy gyűjtőcsatorna, amely a Tinódi utcától
jön a Babits Mihály Kulturális Központig. Lefedi a Kölcsey lakótelep egy részét, a teljes
Wosinsky lakótelepet, az iskola konyharészét, a 160 lakásos területet, a két óvodát és a Babits
Mihály Kulturális Központot. Elmondja, hogy nagyon rossz állapotban van ez a csatorna. Ez a
csatorna még az 1970-es években épült. Egy sűrűn lakott lakóterületről van szó. Közel 550600 lakás lenne érintett a problémában, valamint az előbb ismertetett intézmények is. A
rekonstrukció teljes költsége 24.922.938 forint lenne. Ennek az összegnek a 30 százalékát kell,
hogy vállalja a tulajdonos önkormányzat önerőként. Az önerő nem azt jelenti, hogy be kell
mutatni a számlát, hanem elég egy határozattal nyilatkoznia az önkormányzatnak arról, hogy
önerővel hozzájárul a beruházáshoz. Aki elnyeri a pályázati összeget, az a támogatói szerződés
aláírása után az elnyert összeget 100 százalékban megkapja. Ehhez kell hozzátenni az önerőt,
és egy év alatt be kell fejezni a rekonstrukciót, legkésőbb 2020. március 31-ig. A víziközmű
rendszer területén elsődlegesen a Mérey utca 600 méteres vezetékcseréjét javasolnák. Ennek
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az indokoltságát abban látja, hogy ez a Szent László utcai nyomásfokozó vezetéke, és innen
három nyomásövezeti zóna ellátása történik. Ha ezen a területen egy komolyabb csőtörés
lenne, akkor a lakosság 20-25 százaléka víz nélkül maradna. Ez a vezeték is elég rossz állapotú,
és olyan útszakaszon van, amely nagyon terhelt. A rekonstrukció teljes költsége 38.681.754
forint lenne. Ehhez kapcsolódóan javasolja még a Babits utcai ivóvíz vezetékének a cseréjét.
Ez is nagyon régi, elavult öntöttvas cső. Ennek a költsége 14.576.900 forint lenne. Az Előhegy
utcánál is lenne még egy hosszabb rész, amelyet ki lehetne cserélni 18.279.095 forintért,
valamint az Akácfa utcában is sor kerülhetne egy vezetékcserére 4.485.200 forintért.
Összességében az önkormányzat kettő pályázatot adna be, egyet a szennyvízközműre, egyet
pedig a víziközműre 99.945.000 forint értékben, amelynek az önereje 29,9 millió forint lenne.
A pályázat kiírója kéri azt is, hogy a beadástól szakaszolja az önkormányzat a folyamatot.
Feltétel a pályázati kiírásban az is, hogy csak olyan beruházásra lehet pályázni, amely szerepel
a Gördülő Fejlesztési Tervben.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Mérey utcát Kővári László terjesztette többször is elő, mert arra
jár autóval, és nem szerette azokat a kis gödröket, amelyek ott előfordultak. Emlékszik arra is,
hogy Artim Andrásné egy évértékelő beszámolójában azt mondta, hogy ez a vezeték nem
annyira öreg, és nincs vele annyi probléma, mint amennyit Kővári László érez. Megnézte azt a
vezetéket, és ez tényleg egy műanyag cső. A szakmai munkába nem szólhat bele, de azt
szeretné kérni, hogy kerüljön bele a pályázatba a Bocskai utca is, mert ott egy százéves
acélnyomócső vezeték van, és volt olyan az elmúlt évben, hogy egymás után, hetenként tört
el. Ott sokkal nagyobb probléma van. Az ott lakó emberek szeretnék, ha ez a cső is ki lenne
végre cserélve.
Kővári László elnök: Évek óta emlegeti a temetői árnyékolót is, pedig nem jár annyit oda.
Városi képviselőként és bizottsági elnökként azokat az elképzeléseit hozza előtérbe, amelyek
fontosak a városnak.
Artim Andrásné, az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója: Ez a vezeték nagyon nagy lélekszámot lát el.
Ez egy alapvezeték. Jó pár évvel ezelőtt karácsony és újév között probléma volt ezzel a
vezetékkel, és három napig nem volt víz.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Bocskai utcát bele lehet venni ebbe a pályázatba? 100 éves, öreg,
rettenetes állapotban levő csőről van szó. Elmondja, hogy bemászott a gödörbe, így látta, hogy
tényleg rossz állapotban van az a vezeték. Egy ekkora programba ez a vezeték is bele kellene,
hogy férjen.
Kővári László elnök: Reméli, hogy a későbbiekben is lesz ilyen pályázati lehetőség.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt most kell belevenni.
Kővári László elnök: 100 millió forintig lehet pályázni.
Máté Péter bizottsági tag: Egy 100 millió forintos pályázat lett összerakva, egy hosszas
előkésztő munka után. Ha a Bocskai utcát bele akarná venni az önkormányzat ebbe a
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pályázatba, akkor fel kellene mérni, hogy ennek mennyi lenne a költsége, és ki kellene venni
egy másik beruházást. Úgy tudja, hogy mindegyik beruházás indokolt. Nem tudja támogatni
ezt a javaslatot.
Artim Andrásné, az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója: Úgy tudja, hogy a minisztérium több ilyen
lehetőséget fog még adni.
Kővári László elnök: A Remete utcában vascsövek vannak.
Märcz László igazgatóságvezető: A Közgyűlés hozott egy olyan döntést, hogy fel kell mérni a
városban a hálózatokat. Megtörtént mind a szennyvíz, mind az ivóvíz-hálózat felmérése, de
nem árajánlat szintjén.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára
benyújtható pályázatokra vonatkozó határozati javaslatokat javasolja elfogadásra a
Közgyűlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 28/2019. (I.29.)
határozata
szennyvízgyűjtő és ivóvízellátó víziközmű rendszerben
pályázatok
benyújtásáról
a
Víziközművek
Állami
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Víziközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjára benyújtható pályázatokra vonatkozó
határozati javaslatokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

Artim Andrásné, az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója: Az előterjesztésben szereplő másik
pályázatot is az Innovációs és Technológiai Minisztérium írta ki. Ennek a pályázatnak 50
százalék az önereje, és hosszabb a kifutási ideje, ugyanis három éven belül kell megvalósítani.
Ez a pályázat gépekre, technológiák alkalmazására és megújuló energetikai beruházásokra
vonatkozik. Öt milliárd forintos alap került meghirdetésre. Az önkormányzat önerő lehetősége
korlátozott, de az E.R.Ö.V Zrt. erre a pályázatra is készített javaslatot. Javasolják az Árpád,
Alkony és Fagyöngy utcai szennyvíz átemelő szivattyúk és vezérlő rendszerük cseréjét. Ennek
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a rekonstrukciónak a teljes költsége 22.100.000 forint, amelyhez 11.050.000 forint önerőt kell
biztosítania az önkormányzatnak. Ezt a pályázatot is február 28-ig kell benyújtani.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy ezt a határozati javaslatot ki kellene egészíteni. Ezt a
pályázatot konzorciumban lehet benyújtani, ez viszont nem szerepel a határozati javaslatban,
ahogyan az sem, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a polgármester urat a konzorciumi
megállapodás aláírására.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Víziközművek Energiahatékonyságának
Fejlesztésére benyújtható pályázatra vonatkozó határozati javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
az E.R.Ö.V Zrt-vel konzorciumban nyújtsa be a pályázatot, valamint, hogy a Közgyűlés
hatalmazza fel a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
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 29/2019. (I.29.)
határozata
pályázat
benyújtásáról
a
Víziközművek
Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Víziközművek
Energiahatékonyságának Fejlesztésére benyújtható pályázatra
vonatkozó határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata az E.R.Ö.V Zrt-vel konzorciumban nyújtsa
be a pályázatot, valamint, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a
polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002 azonosítószámú, „Iparterületek
elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése Szekszárdon”
című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállás jóváhagyására
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2,8 milliárd forint értékben az Integrált Területi
Programban (a továbbiakban: ITP) meghatározott 6.1.1-es konstrukcióra az ipari parkok,
iparterületek fejlesztése tárgyban az előterjesztésben felvázolt útfelújítás, kerékpárút építés
és új körforgalom építése kapcsán. Az ITP szerint lehetőség van a TOP 6.1.5-ös intézkedés
keretében, amely a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitást ösztönzésként szolgálaó
közlekedésfejlesztésre szolgál, ezt a pályázatot további forrással és műszaki tartalommal
kiegészíteni, így ettől a pályázattól elállna az önkormányzat, és ebben a konstrukcióban egy
nagyobb forrásra, kibővült műszaki tartalommal egy új pályázatot nyújtana be. Ez a műszaki
tartalom kiegészülne az 56-os számú főút TESCO- Park Center körforgalmi csomópontjának
létesítésével, illetve az 56-os számú főút és a Mátyás király utcai csomópont negyedik ágának
a Sport utca felé történő megnyitásával.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nagyon nem ért ezzel egyet. Ennek az egésznek akkor lesz normális
megoldása, ha elkészül a várost elkerülő út. Ez esetben az egész probléma megoldódna
magától.
Kővári László elnök: Felvetődött már korábban, és a polgármester úr fórumon is beszélt arról,
hogy a tervek között szerepel a sorompó újra megnyitása. A meglévő vasúti átjárónál nagyon
nagy forgalom van mindig, ez az elképzelés ezt a helyzetet segítené megoldani. Azt hitte, hogy
az 56-os számú főút átkelő szakaszának átépítésekor már útburkolati szinten úgy lesz
kialakítva, hogy az megfeleljen az újra megnyitásnak. Polgármester úr már korábban
megkezdte az egyeztetéseket a MÁV-val is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Teljesen más a véleménye. Abban az utcában 30 km/h a
megengedett legnagyobb sebesség azért, hogy ott a lehető legkisebb legyen a forgalom. Ott
nagyon sok gyermek közlekedik, hiszen ott van az iskola és az egyetemi kar is. Teljesen
értelmetlennek tartana ott egy főutat. Ezt másképp kell megoldani.
Máté Péter bizottsági tag: A sorompó megnyitásának nem az a célja, hogy ráterelje a
forgalmat a Mátyás király utcára. Csúcsidőben, a sorompó lecsukásakor nem lehet ott
átmenni. Akik a Mátyás király utca felől jönnek, nekik nem kellene odáig elmenniük, hanem
ott is sorba tudnának állni. A Hunyadi utcai kereszteződésénél levő lámpának véges a
kapacitása. Négy-öt zölddel lehet csak átérni. A Mátyás király utcára nem terelődne rá a
forgalom.
Kővári László elnök: Az új pályázat benyújtásáról is kell most dönteni?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem, arról később fog döntést hozni a
Közgyűlés, most csak az átcsoportosításról kell dönteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 30/2019. (I.29.)
határozata
a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek
fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16SE1-2018-00002 azonosítószámú, „Iparterületek elérhetőségét
megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése
Szekszárdon” című projekt támogatási szerződésének
megkötésétől való elállás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.1-16
kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002
azonosítószámú, „Iparterületek elérhetőségét megteremtő és
erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című
projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállás
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, ipartestületek fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park
fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ennél a pályázatnál, amikor az
önkormányzat benyújtotta a projektjét, akkor az önkormányzat konzorciumi megállapodást
kötött a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel. A támogatói döntést követően a támogatói szerződés
megkötéséhez azonban a pályázati rendszer szerint egy olyan konzorciumi megállapodást kell
kötni, amely a támogatás megvalósítására irányul, és ami a benyújtott pályázat és az elnyert
támogatói döntésnek megfelelően tartalmazza a projekttevékenységeket és a
projektköltségeket. Ezt a konzorciumi megállapodást utólag kell, hogy jóváhagyja a Közgyűlés,
mert a támogatói szerződés megkötéséhez már be kellett nyújtani ezt a konzorciumi
megállapodást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 31/2019. (I.29.)
határozata
a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek
fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16SE1-2018-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park
fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.1-16
kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projekt
kapcsán megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ebben az esetben azért vált szükségessé a
konzorciumi együttműködési megállapodásnak a módosítása, mert ennél a projektnél
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárdi Kajak-kenu Sportegyesülettel
konzorciumban pályázott ennek a projektnek a megvalósítására. A támogatói döntés során
bizonyos eszközbeszerzéseket nem támogatott a minisztérium. Ezért az eszközbeszerzések
helyett meg kellett találni azt a cél, amely ebbe a pályázatba belefér és még szükséges a
projekt megvalósításához. Egy rendezvénytér kialakítása került meghatározásra, amelyet a
sportegyesület fog megvalósítani. Az ehhez kapcsolódó feltételek és költségek kerültek bele a
konzorciumi megállapodásba.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az 53 millió forint ugye nem a rendezvénytér költsége lesz?
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem. A megyei önkormányzat ezen a
területen épít egy nagy turisztikai központot, amely a megyei önkormányzat TOP-os
projektjében szerepel. Ehhez kapcsolódóan a város projektjében pedig azoknak a
létesítményeknek a megépítése szerepel, amelyek kiszolgálják ezt a központot. Így ennek
keretében út és parkoló kerül kiépítésre, megvalósul egy kiszálló a Sió parton, illetve egy
kerékpárút szakasz is ki lesz építve. Ezeknek az építési költségei szerepelnek az
előterjesztésben.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Változatlanul úgy érzi, hogy ez megint egy olyan fajta beruházás,
amelynek a város szempontjából semmi értelme sincs, vagy legalábbis nagyon kicsi. Amikor
már minden rendben van, akkor az „ember kínjában már nem tud mit csinálni”, ezért épít
valamit. Arról volt szó, hogy azért kell ezt az egész beruházást megvalósítani, mert jön a
világkiállítás, és, hogy ez milyen piszok jó lesz majd a városnak. Egy világkiállítás eltart két
hétig, és nem kellene milliárdokat rákölteni. A kerékpárút kialakítását meg azért nem érti,
mert Felsővárosban például közlekedni sem lehet, míg a Keselyűsi úton ötpercenként megy
egy autó. Miért nem jó az úgy? Miért kell még erre irgalmatlan mennyiségű összeget költeni?
Kővári László elnök: Elhangzott az a mondat, hogy amikor már nem tud mit csinálni a város.
Kíváncsi lenne, hogy ez mikor történik meg. A turisztika látszólag nagyon sokba kerül, de
rengeteg embert megmozgat a városban. Elég csak a bortúrákra gondolni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Pár napig.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 32/2019. (I.29.)
határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai
fejlesztése”című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás módosításának aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE12017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás
módosításának aláírására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök
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20. napirendi pont.
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy csak néhány forinttal
módosultak az összegek. A pénzügyi teljesítésnek viszont teljesen összhangban kell lennie a
szerződéssel, így e miatt a pár forint miatt is módosítani kell a szerződést.
Máté Péter bizottsági tag: A 250 millió forintos önerő a TAO?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Igen, TAO önerő.
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 33/2019. (I.29.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
által
kötött
konzorciumi
együttműködési
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött
konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat GFT-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(4. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
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dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott: Először is elnézést szeretne kérni azért, hogy az
előterjesztés csak a tegnapi napon került megküldésre. A Gördülő Fejlesztési Tervet 15 éves
időtartamra kell elfogadnia az Energetikai Hivatalnak. A jogszabály alapján ennek az
elkészítéséért a szolgáltató a felelős. Az önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek,
véleményezési joga van. A korábbi gyakorlat az volt, hogy alapvetően az első ütemre tervezett
beruházások és felújítások kerültek a Közgyűlés elé minden évben, míg a második és harmadik
ütemre tervezett munkálatokat és összegeket a szolgáltató benyújtotta az Energetikai
Hivatalhoz. Ezeket viszont a Közgyűlés konkrétan nem fogadta el. Jegyző asszonynak az az
álláspontja, hogy a pályázatok benyújtására való tekintettel ezt is el kellene fogadnia a
Közgyűlésnek. A másik kettő határozati javaslat, amely szintén az előterjesztés részét képezi,
arra vonatkozik, hogy a szolgáltató jelzést kapott arra, hogy a csatornavizsgáló kamerát nem
lehet megvásárolni a terv használati díjának a terhére, ezért a korábban jóváhagyott összeget
a 2017. évi döntésből törölni kellett, és át kellett csoportosítani. Feltehetően az E.R.Ö.V Zrt.
vezérigazgatója által vázolt pályázatok valamelyikének fogja ez az összeg az önerejét képezni.
Elmondja, hogy 2,3 millió forintról van szó.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ennyi idő alatt lehetetlen volt átnézni ezt az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 34/2019. (I.29.)
határozata
a GFT-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a GFT-vel
kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 5328/18 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Kerámia és a Cinka utca sarkán levő ingatlan tulajdonosai
nyújtottak be telekhatár-rendezési kérelmet. A Cinka utca felé eső önkormányzati területtel
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bővítenék a saját ingatlanukat. A hivatal megvizsgálta előzetesen ezt a kérelmet. Az E.ON Zrt.
tulajdonában lévő légvezeték ezen a területrészen található, valamint egy villanyoszlop is,
ezért előzetesen megkeresték a szolgáltatót is ezzel kapcsolatban. A kérelmezők tulajdonában
lévő ingatlanra van már vezetékjog bejegyezve, ugyanis a vezeték részben már most is érinti
az ő ingatlanukat. A szolgáltató csak abban az esetben tud hozzájárulni a telekhatárrendezéshez, ha a továbbiakban is biztosítva lesz számára ennek a villanyoszlopnak a
megközelíthetősége. A főépítész asszonynak is kikérték a véleményét, aki az előterjesztés
mellékletében felvázolt telekrendezést támogatja. Ezt a területrészt most is a kérelmezők
gondozzák. A telekhatár-rendezéssel és a vezetékjog bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi
költség a kérelmezőket terhelné. Két határozati javaslatot készítettek, annak függvényében,
hogy a bizottság támogatja-e a kérelmet vagy nem. Ha a bizottság támogatja a kérelmet, akkor
értékbecslésre is sor kell, hogy kerüljön. A határozati javaslat egy 3.000 forint összegű
minimum javaslatot tartalmaz. Az értékbecslés viszont ennél magasabb összeget is
megállapíthat.
Kővári László elnök: Ez a villanyoszlop egy elég komoly terheltség. Javasolja a kérelem
támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első számú 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 35/2019. (I.29.)
határozata
a 5328/18 hrsz-ú kivett közterület meghatározott részének
telekhatár rendezés keretében történő értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a mellékelt térképen jelölt önkormányzati
tulajdonban levő Szekszárd 5328/18 hrsz-ú kivett közterület
megnevezésű ingatlan cca. 144m2-es, a mellékelt térképen
jelölt területrész telekhatár rendezés keretében történő
értékesítéséhez az 5328/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Kun
Miklós (7100 Szekszárd, Klapka György ltp. 5. I/2.) és Kunné
Lovász Csilla (7100 Szekszárd, Klapka György ltp. 5. I/2.)
részére az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem
lehet kevesebb 3000,- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
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A telekalakítási földhivatali eljárással, és az adásvétellel
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2019. január 29.
Kővári László elnök

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

2019. december 31.
Ács Rezső polgármester

23. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(16. 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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 36/2019. (I.29.)
határozata
a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati
díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
„Fősővárosi” Kör Egyesület farsangi népszokások felelevenítése
keretében történő kiszebáb égetés lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 29.
Märcz László igazgatóságvezető
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24. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Bár az előterjesztés azt tartalmazza, hogy több, mint egy millió
forintot enged el a bizottság, úgy gondolja, hogy meg kell említeni, hogy valójában ennél jóval
kisebb összeget engednek el, mert a kérelmezők nincsenek ott minden nap azon a
közterületen.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 37/2019. (I.29.)
határozata
Bakos Sándor és Bakos Sándorné 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, Bakos
Sándor és Bakos Sándorné virágárusítás kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. IV. negyedév)
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 38/2019. (I.29.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben
hozott – 2018. október 1. – 2018. december 31. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 29.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
Borászati szaklap kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A Minőségi Borok Ételek Magazinban lenne lehetőség egy háromoldalas
megjelenésre, amely 200.000 forintba kerülne. Egy elvi döntést szeretne hozni. Nem
támogatási megállapodásról lenne szó, hanem megrendelő alapján kerülne majd kifizetésre
ez az összeg. Arról, hogy mit tartalmazna a cikk, a bizottság későbbi ülésen hozna döntést.
Máté Péter bizottsági tag: Mekkora összegről döntene a bizottság?
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 2019. évi bizottsági kerete terhére
biztosítson 200.000 forintot a Kiss-Végh Lapkiadó Kft. részére Szekszárd Megyei Jogú Városnak
a Minőségi Borok Ételek Magazinban való három oldalas megjelenéséhez. Javasolja, hogy a
magazinban megjelenésre kerülő cikk tartalmáról a bizottság később hozzon döntést.
Javasolja továbbá, hogy a kifizetésre megrendelő alapján kiállított számla ellenében kerüljön
sor.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 39/2019. (I.29.)
határozata
a Minőségi Borok Ételek Magazinban való megjelenésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2019. évi bizottsági keret terhére Szekszárd Megyei Jogú
Városnak a Minőségi Borok Ételek magazinban való három
oldalas megjelenéséhez 200.000 forintot biztosít a Kiss-Végh
Lapkiadó Kft. részére.
A bizottság a magazinban megjelenésre kerülő cikk
tartalmáról később hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2019. január 29.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2019. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a megrendelő
lap alapján kiállított számla ellenében gondoskodjon a
kifizetésről.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Tamási Anna igazgatóságvezető

Kővári László elnök: Itt szeretné megemlíteni, hogy a Város Bora díjat Mészáros Pál bora
nyerte el tavaly. Nagyon jó döntés lett hozva, ugyanis bármilyen versenyen indult el ezóta
ezzel a borral, számos elismeréssel tért haza.
Máté Péter bizottsági tag: Melyik borral nyert?
Kővári László elnök: A 2015-ös kékfrankossal.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Debrecen város bora
egyik kategóriában Vida Péter bora lett.
27. napirendi pont:
Rendkívüli munkaidő elrendelése
(21. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselők
Előadó: Rácz Zoltán képviselő
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a városban nincs szükség rendkívüli munkaidő
elrendelésére, ezért arra kéri a Közgyűlést, hogy tartózkodjon ennek az elrendelésétől. Zaják
Rita képviselő asszony azt mondta a polgármester úrnak, hogy az ellenőrzést túlórában is el
lehet végezni, polgármester úr azt mondta neki, hogy ne vicceljen már. A 400 óra olyan
iszonyatosan nagy szám, amely nem is indokolt, és nincs is rá szükség.
Máté Péter bizottsági tag: Városi cégekről van szó az előterjesztésben. Az E.R.Ö.V Zrt. nem
városi cég, de ha például erről a cégről van szó, és létszámhiány van, és nincs elég ember, és
eltörik a cső hétvégén, akkor például egész hétvégén folyna a víz, mert elfogyott az
elrendelhető túlóra. A gyakorlati részt is figyelembe kell venni. Véleménye szerint ez nem a
bizottság kompetenciája, ezért tárgyalásra javasolná a Közgyűlésnek az előterjesztést.
Kővári László elnök: Kettő olyan tagja van a bizottságnak ma, aki a Közgyűlésen is szavazati
joggal rendelkezik. Erre tekintettel ő is tárgyalásra javasolná az előterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az eddigi 250 órás túlóra keret ki lett merítve?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem. Pont ezért felesleges 400-ra emelni.
Kővári László elnök: Az unióban 400 óra egyébként is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De 27 és 30 órás munkaidőre vonatkozik.
dr. Molnár Kata jegyző: Van észrevétele törvényességi szempontból az előterjesztéssel
kapcsolatban. Az egyik az előterjesztők személyével kapcsolatos. Az aláírók között négy
képviselő szerepel, míg a határozati javaslatban csak három. Melyik a helyes?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt a hibát észrevette már, és elküldte a javított példányt.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslat A és B variációt is tartalmaz, de akármelyiket is
illesztik a mondat végére, nem lesz értelmes a határozat. Ilyen szempontból felül kell vizsgálni
a határozati javaslatot.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Jegyző asszony megtisztelheti azzal, hogy kijavítja úgy, hogy jogilag
helyes legyen, amit nagyon szépen megköszönne neki.
dr. Molnár Kata jegyző: A „ne alkalmazzanak” mondatrész a határozati javaslat szövegszerű
részébe nem kell.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 40/2019. (I.29.)
határozata
rendkívüli munkaidő elrendeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Rendkívüli munkaidő
elrendelése” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

28. napirendi pont:
A Szekszárd Felsőváros út, járda és közvilágítás teljes rekonstrukciója
(22. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselők
Előadó: Rácz Zoltán képviselő
Rácz Zoltán bizottsági tag: Felsővárosban egyszerűen katasztrofális az út és a járda hálózat. A
babakocsival az úttesten közlekednek az emberek. Olyan vályús út készült, amelyen magas
sarkúval csak középen lehet közlekedni. Középen viszont folyik a szennyvíz. Felsőváros
megérdemelne egy normális úthálózatot, hiszen tulajdonképpen ez a városnak az óvárosa. Ez
a város Felsővárosból nőtte ki magát. a Puskás Tivadar és a Bocskai utca is borzalmas. Egy
olyan köz van megcsinálva, amelyiken Kővári László közlekedik a lányához.
Kővári László elnök: 2002. óta minden évben beadta azt a kérelmet, amely ennek a szakasznak
a rendbetételére vonatkozott.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azt kérné, hogy ne teljesen használaton kívüli kerékpárutakra meg
olyan útépítésekre költse a város a pénzét, ahol egyetlen egy lakóház sincs. dr. Horváth Kálmán
házához kivezető út enyhén szólva se semmi. Végre ez a városrész is be kellene, hogy kerüljön
a város vérkeringésébe, mert egy nagyon szép, nagyon lakható és élhető városrészről van szó.
Az ott lakók megérdemelnék, hogy ne gépkocsi javításra kelljen költeniük a pénzüknek egy
jelentős részét, és, hogy egyáltalán lehessen közlekedni a járdán. Körülbelül 10-15 százalékban
nincs járda az utak mellett. Ez prioritással kellene, hogy bekerüljön a Közgyűlés elé.
Máté Péter bizottsági tag: Érdekesnek tartja, hogy Zaják Rita képviselő azt támogatja, hogy az
ő körzetében ne valósuljon meg semmi, és helyette más körzeteket helyez előtérbe. Zaják Rita
egy körzet választott képviselője, és a Felsővárost támogatja a saját körzetét félretéve.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azért, mert megmutatta neki az ott lévő úthálózatot.
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Máté Péter bizottsági tag: Egy választott képviselő annak a körzetnek az érdekeit kell, hogy
képviselje, ahol megválasztották.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Akkor miért nem képviseli dr. Tóth Gyula és Kővári László a
Felsővárost? Ha azok a képviselők, akik ott laknak, megszavaznák az előterjesztést, akkor ez
megnyert meccs lenne.
Kővári László elnök: A körzet volt képviselőjeként elmondja, hogy éveken keresztül javasolta
a Kápolna tér rendbe hozását. A másik, hogy a házak az után települtek, hogy elkészült a
betonút. Rácz Zoltán háza is egy keskeny utcában van, ami vízelvezetőként funkcionál.
Megkeresték azzal is, hogy a Bocskai út tele van betonvápákkal. Mondta, hogy ez azért van,
hogy ne száguldjanak ki a Hosszúvölgy utcából. Ha ugyanis nagy sebességgel jönnének, akkor
meg fekvőrendőrt kérnének a lakók. A Bocskai utca burkolata tényleg kritikán aluli, ez
kétségtelen dolog, és ezt el is fogadja. A Puskás Tivadar utcában átmenetileg megtörtént a
javítás. Azt is jelezte, hogy a Szücsény szurdikhoz kellene lámpa is, de ez még nem történt meg.
Tárgyalásra javasolja az előterjesztést, mert a hosszútávú fejlesztésben evvel a résszel is
kellene kezdeni valamit. Nagyon örül annak, hogy lett végre játszótér a Felsővárosban, mert
egy frekventált hely lett a játszótér.
dr. Molnár Kata jegyző: Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban is lenne két észrevétele. A
határozati javaslat második variációja nem koherens a határozati javaslat szövegével, ezért
javasolja annak teljes egészében történő elhagyását. A másik észrevétele az, hogy ez a
határozati javaslat önmagában így végrehajthatatlan. Költségvetési kérdésről van szó, de a
2019. évi költségvetést még nem fogadta el a Közgyűlés, az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletbe pedig ez nem fér bele. Ebben a témában egy felhívásról lehetne szavazni,
mégpedig arra, hogy készüljön a tárgyban egy felmérés, mely alapján a költségvetésben
terjessze elő a polgármester úr a javaslatát. De így nem lehet végrehajtani, mivel sem műszaki
tartalmát, sem a forrását, sem az összegét nem lehet tudni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezzel szemben azt állítja, hogy a tavalyi évben volt 3,3 milliárd forint
útépítésre. Az idén úgy emlékszik, hogy 4,2 milliárd forint lesz. Nem olyan fejlesztéseket
kellene megvalósítania a városnak, amire semmi szükség sincs. Legalábbis messze nem olyan
indokolt, mint ennek a felújításnak az elkezdése. Azt javasolja, hogy nézzék meg, hogy mi az a
fejlesztés, ami nagyon sürgős, és ez alapján módosítsák a költségvetést. Egyébként a
költségvetés még el sem lett fogadva. Így ezt igenis bele lehetne venni, és bele is kell venni.
Nem végrehajthatatlan dologról van szó, hiszen van rá fedezet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést 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:
41
0129jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 41/2019. (I.29.)
határozata
a Szekszárd Felsőváros út járda és közvilágítás teljes
rekonstrukciójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Felsőváros út
járda és közvilágítás teljes rekonstrukciója” tárgyú előterjesztést
a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(40. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója: Ismerteti az előterjesztést.
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 42/2019. (I.29.)
határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Ipari
Park Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

30. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
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(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Ismerteti az
előterjesztést.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Mészöly tanya a Bodri Pincészet felé található?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Nem, Porkoláb-völgyben.
A környéke egyébként teljesen belakott. A szerencse az, hogy a víz megvan. 150 méter út kell
a tanyához ahhoz, hogy az építkezés meg tudjon indulni vízzel együtt. A víz a 150 méter feléig
már kész. Lesz víz, villany és út is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Pont ennyi kellene a Hosszúvölgybe.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Ekkora összeg nem lenne
oda elég.
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 43/2019. (I.29.)
határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 10 óra 35 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
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Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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