SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-6/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. április 26. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ
– Parászta termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Máté Péter elnökhelyettes és Gyurkovics János bizottsági
tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Varga Katalin jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Frey Tímea osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens,
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára,
Csukle Tibor a távhőszolgáltatási üzletág igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Mezei László bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az alábbi előterjesztéseket:
 Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének
méretére
 Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására
 Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi előterjesztéseket:
 Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával
 Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
 Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól
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Märcz László igazgatóság vezető: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalja meg az Amaretto Plusz
Cukrászda Bt. kérelmét.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Szintén javasolja az Amaretto Plusz Cukrászda Bt. kérelmének
megtárgyalását, továbbá javasolja, hogy a bizottság tárgyalja meg a Béri Balogh Ádám utca 95. előtti
parkolási helyzetet, valamint az Albán Fagyizósok ügyét. Felvette a kapcsolatot az összes szekszárdi
cukrásszal és mindenki fel van háborodva az Albán Fagyizók elszaporodása miatt. Véleménye szerint
meg kell védeni a helyi vállalkozókat ezzel a betelepült céggel szemben.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tájékoztatást szeretne kérni a Rong Xiang Xin Kft. étterem nyitásával
kapcsolatban.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Béri Balogh Ádám utca 95. előtti parkolási helyzetet,
illetve az Albán Fagyizók ügyét ezen az ülésen ne tárgyalja meg, tekintettel arra, hogy kevés
információval rendelkeznek. Az ügyek alapos előkészítése lenne szükséges.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János Általános
Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat
jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd
Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című
pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(122. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1999. (IV.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(134. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a településképi kötelezési eljárásról
(127. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
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12. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, a Duna menti turizmus fejlesztésével
kapcsolatos koncepció támogatására
(135. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
13. napirendi pont:
Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási tevékenység ellátásáról
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő működtetési szerződés
jóváhagyására
(125. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Tímea jogász
15. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének
kijelölésére
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
16. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme I.
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
17. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
18. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör kérelme
(51. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
19. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(126. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Farkas Éva osztályvezető
21. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
22. napirendi pont:
Ifjúsági Unió kérelme
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
23. napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete kérelme
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
24. napirendi pont:
Kérelem „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
25. napirendi pont:
Lajos király utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
26. napirendi pont:
Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme
(58. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
27. napirendi pont:
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(59. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
28. napirendi pont:
Tájékoztató parkolók kialakításáról a Szent László utcában
(60. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
29. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával
(137. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
30. napirendi pont:
Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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31. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
32. napirendi pont:
Amaretto Plusz Cukrászda Bt. kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
33. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
34. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(124. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Varga András osztályvezető
35. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 112/2016. (IV. 26.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat
támogatásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatáshoz”
kapcsolódóan, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek
felújítására vonatkozó pályázat támogatására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János Általános
Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 113/2016. (IV. 26.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Garay
János Általános Iskola tornatermének teljes körű felújítására vonatkozó
pályázat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatáshoz”
kapcsolódóan, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornatermének
teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat
jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy ebben a pályázatban
még szerepel, hogy napelem kerül elhelyezésre a tetőn. Ez így is van, csak nem ebből a pályázatból,
hanem a 6.5-ös konstrukcióból szeretnének napelemet elhelyezni a Városi Bölcsőde tetején.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 114/2016. (IV. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi
Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát
munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd
Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 115/2016. (IV. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az
„Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát
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munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen”
című pályázat jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című
pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 116/2016. (IV. 26.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát
munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”
konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
jóváhagyására” című pályázat jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet, valamint az előterjesztés részét
képező határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 117/2016. (IV. 26.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet,
valamint az előterjesztés részét képező határozati javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az észrevétel hatóságtól érkezett?
dr. Varga Katalin jegyző: Nem, lakossági észrevétel volt.
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 23 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 118/2016. (IV. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016.
(……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
önkormányzati
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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 119/2016. (IV. 26.) határozata
az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és
az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök
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9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(122. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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 120/2016. (IV. 26.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1999. (IV.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(134. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
dr. Varga Katalin jegyző: A rendelet felülvizsgálata a közgyűlés előtt volt már, akkor arra tettek
javaslatot, hogy vizsgálja felül az önkormányzat az értékvédelmi kataszterét, mivel méltatlanul kevés
épület szerepel az értékvédelmi kataszterben. Olyan hangsúlyos és fontos épületek maradtak ki,
amelyeket jelen helyzetben akár büntetlenül le is bonthatnak. A Felsővárosi településrész van
feldolgozva, de szeretnék, ha nem csak egyes épületeket, hanem akár bizonyos területeket is ebbe a
körbe vonhatnának. Ennek a felülvizsgálata zajlik. Ezt még szeretnék az idén befejezni, nehogy olyan
változásokat eszközöljenek a tulajdonosok, amelyek visszafordíthatatlanok. Ezek ésszerű
kompromisszumra lehetőséget adó szabályok lennének, ez nem azt jelenti, hogy például
megakadályozza a korszerűsítést, hanem inkább a homlokzat védelmét jelenti. A költségvetésben már
több éve nem szerepelt értékvédelmi támogatás, az idei évtől azonban szerepel és szeretnék, ha minél
előbb kiírásra kerülne a pályázat. Ennek akadálya, hogy a rendelet bizonyos rendelkezései már
törvénysértőek, olyan építési munkákat is építési engedélyhez köt, ami már nem az. Ezeket kivették a
rendeletből. A rendelet szabályozza a támogatási pályázat szabályait. Az elszámolás tekintetében
bizonytalan fogalmakat tartalmazott a rendelet, ezeket kijavították. Szeretné, ha már az értékvédelmi
kataszterben szereplő épületeket feltábláznák. Ezzel a közösség számára is ismertté válna, hogy
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pontosan melyek azok az épületek, amelyek védelem alatt állnak, ugyanis erről kevés információja van
a lakosságnak. Az épületek tulajdonosai általában ellenállással fogadják ezt a fajta értékvédelmet, mert
ez egyfajta korlátot jelent. Véleménye szerint egy ilyen gesztussal növelhető a helyi értékvédelem
presztízse.
Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 28 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Teljes mértékben támogatja a rendelet ilyenfajta módosítását.
Hiánypótlónak érzi ezt a szabályozást.
Szegedi Attila bizottsági tag: A rendeletben szabályozásra fog kerülni, hogy az épületek tulajdonosai
mennyire, milyen mértékben kötelezhetik a bent lakókat arra, hogy eleget tegyenek a szabályozásnak?
dr. Varga Katalin jegyző: Ezt a kérdést egy másik rendelet, a településképi kötelezési eljárásról szóló
rendelet szabályozza. Elsősorban segíteni szeretnének az épület tulajdonosoknak, hogy információt
szerezzenek arról, hogy milyen anyagokkal, burkolattal, színekkel érdemes, tanácsos a munkálatokat
elvégezni. Az önkormányzatnak óriási felelőssége az értékvédelem, ezért szeretnék, hogy a helyi
értékvédelmi kataszter kiterjedtebb legyen. Például a Német Színház és a Szekszárdi Garay János
Gimnázium épülete sem tartozik a védett épületek körébe.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné az önkormányzat figyelmébe ajánlani a pécsi példát. Pécs
belvárosi épületeit úgy újítják fel, hogy korhű színeket alkalmaznak.
dr. Varga Katalin jegyző: Az értékvédelmi felülvizsgálat kiterjed erre is. Jelen pillanatban nincsenek
olyan konkrét szabályok, amelyekre felhívhatnák a tulajdonosok figyelmét. Ez egy nagyon kiterjedt
munka. Véleménye szerint Szekszárd belvárosa méltó az értékvédelemre, méltó lenne értékvédelmi
területté nyilvánítani.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 121/2016. (IV. 26.) határozata
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.
5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök
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11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a településképi kötelezési eljárásról
(127. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 122/2016. (IV. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016.
(…..) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a településképi kötelezési eljárásról szóló önkormányzati
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, a Duna menti turizmus fejlesztésével
kapcsolatos koncepció támogatására
(135. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 123/2016. (IV. 26.) határozata
a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, a Duna menti
turizmusfejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő,
a Duna menti turizmus fejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

13. napirendi pont:
Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási tevékenység ellátásáról
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
Csukle Tibor a távhőszolgáltatási üzletág igazgatója: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 124/2016. (IV. 26.) határozata
Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási
tevékenység ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
távhőszolgáltatási tevékenység ellátásáról” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő működtetési szerződés
jóváhagyására
(125. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Tímea jogász
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 125/2016. (IV. 26.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő
működtetési szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel kötendő működtetési szerződés jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének
kijelölésére
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 126/2016. (IV. 26.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont
lehetséges helyszínének kijelöléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Modern Városok Program keretében
megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének kijelölésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

16. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme I.
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 47 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.
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 127/2016. (IV. 26.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről I.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete terhére
100.000,- Ft támogatást nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. részére a
Szekszárd Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos Borainak nyilvános
kóstolója, benne a „VÁROS BORA-SZEKSZÁRD 2015.” bor bemutatása
elnevezésű rendezvényének megrendezésére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

1. pont: 2016. április 26.
2. pont: 2016. április 30.

Felelős:

Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

17. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Varga Katalin jegyző: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság a
települési értéktárba már felvette a szekszárdi kadarkát, a kékfrankost és a bikavért. Felterjesztette a
Megyei Értéktár Bizottsághoz azzal, hogy javasolja a Nemzeti Értékek közé felterjeszteni. Ez nem
történt meg, és úgy döntött a Szekszárdi Értéktár Bizottság, hogy közvetlenül a Nemzeti Értéktárba
javasolja ezeket a borokat felvenni. Ezt egy olyan dokumentációval kell alátámasztani, ami igazolja azt,
hogy a város valóban nagy figyelmet fordít ezekre a borokra, és az ezekkel kapcsolatos hagyományok
ápolására. Ezért kérték a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft-t, hogy a rendezvényeit ennek fényében
szervezze.
Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 51 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 128/2016. (IV. 26.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről II.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete terhére
100.000,- Ft támogatást nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. részére a
Nemzetközi Kadarka Kerekasztal Konferencia elnevezésű rendezvényének
megrendezésére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

1. pont: 2016. április 26.
2. pont: 2016. április 30.

Felelős:

Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

18. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör kérelme
(51. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 129/2016. (IV. 26.) határozata
a Dicenty Dezső Kertbarát Kör kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Keret terhére a Babits
Mihály Kulturális Központ részére 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít a
„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör által szervezett rendezvények
megvalósítására.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

1. pont: 2016. április 26.
2. pont: 2016. április 30.

Felelős:

Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
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19. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Szegedi Attila bizottsági tag: Javasolja, hogy a saját hatáskörben hozott határozatoknál jelölje ki a
bizottság, hogy melyik hivatali szerv a végrehajtója és személy szerint is legyen kijelölve a felelős, akin
ez később számon kérhető. Javasolja továbbá, hogy a határozat végrehajtására megállapított határidő
pontosan kerüljön feltüntetésre. Vannak olyan határozatok, amelyek esetében a határidő már két
hónapja letelt és még mindig nem történt meg a végrehajtása.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 130/2016. (IV. 26.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I.
negyedév)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben hozott – 2016.
január 1. – 2016. március 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Bizottság az 59/2016. (II.23.) határozatának 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Minőségi Borok Ételek magazinban Szekszárd
városának megismertetése és népszerűsítése céljából a 2016. évi Bizottsági
keret terhére 175.000,- Ft támogatást biztosít.”
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(126. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.

19

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 131/2016. (IV. 26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

21. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 04 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 132/2016. (IV. 26.) határozata
a Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi
Parancsnokság 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 Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi
Parancsnoksága (Szekszárd, Bezerédj u. 29-31.) toborzó rendezvénye
kapcsán a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
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Határidő:
Felelős:

2016. május 2.
Märcz László igazgatóság vezető

22. napirendi pont:
Ifjúsági Unió kérelme
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 133/2016. (IV. 26.) határozata
az Ifjúsági Unió kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva az Ifjúsági Uniónak (7100 Szekszárd, Táncsics u. 2.) a ”KortársPilvax”
elnevezésű rendezvénye kapcsán a Prométheusz park közterület-használati
díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a díj megfizetésétől
eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. április 30.
Märcz László igazgatóság vezető

23. napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete kérelme
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 134/2016. (IV. 26.) határozata
a Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
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Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd,
Dózsa Gy. u. 1.) elsősegélynyújtó verseny közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. április 30.
Märcz László igazgatóság vezető

24. napirendi pont:
Kérelem „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 135/2016. (IV. 26.) határozata
„Várakozni tilos” tábla kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta Farkas Sándor kérelmét a
Szövetség utca „ Várakozni tilos” tábla kihelyezésével kapcsolatban és felkéri
Polgármesteri Hivatalt, hogy az „Egyirányú forgalmú utat” jelző tábla alá
helyezzen ki „Várakozni tilos” „10 m” KRESZ táblát.
Határidő:
Felelős:

2016. május 15.
Märcz László igazgatóság vezető

25. napirendi pont:
Lajos király utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 07 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Szegedi Attila bizottsági tag: A sövény a járda és a járdaszegély közötti zöldterületre lett ültetve, ami
már közterület. Meg kellene vizsgálni, hogy jogszerűen lett-e oda ültetve, hiszen az ültetéshez is
engedély kell. A sövény le volt vágva, a mai napon megnézte a területet. Így még egy személyautóval
is belátható a kereszteződés. Egy kérelem érkezett ezzel kapcsolatban, és a kereszteződés sem generál
olyan forgalmat, ami miatt célszerű lenne megváltoztatni a forgalmi rendet.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását, valamint javasolja, hogy a bizottság kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kerámia utca útcsatlakozásánál lévő ingatlan tulajdonosának figyelmét
hívja fel arra, hogy a sövény rendszeres nyírásával gondoskodjon a kereszteződés beláthatóságáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 136/2016. (IV. 26.) határozata
a Lajos király utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta Kissné Cserhát Edit
kérelmét a Lajos király forgalmi rendjével kapcsolatban és felkéri
Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a kérelmének
elutasításáról.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kerámia utca
útcsatlakozásánál lévő ingatlan tulajdonosának figyelmét hívja fel arra, hogy
a sövény rendszeres nyírásával gondoskodjon a kereszteződés
beláthatóságáról.
Határidő:
Felelős:

2016. május 15.
Märcz László igazgatóság vezető

26. napirendi pont:
Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme
(58. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 137/2016. (IV. 26.) határozata
a Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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 Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (7100 Szekszárd, Mikes u.
16-22.) a Rendőr és Tűzoltónap rendezvény kapcsán a Prométheusz park
közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. április 26.
Märcz László igazgatóság vezető

27. napirendi pont:
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(59. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja a kérelem elutasítását. Éves szinten havi 50.000 Ft-ról van
szó, ennek az összegnek a felét szeretné, ha elengedné a bizottság. Maga a bérleti díj is nagyon szerény
az élelmiszerbolt tekintetében. Az üzletnek több milliós forgalma van. A bolt bejáratában nincs
mosható felület, a bejáratnál áll egy kuka, baloldalon kenyérmaradék és rágcsáló maradványok
láthatók, a bejárati ajtó húsz éve nem volt letisztítva, rovarírtás, rágcsálóírtás, festés nem volt, a
hentesárun járkálnak a legyek. Gyalázatosak a körülmények.
Kővári László elnök: Az előterjesztés alapján rend volt a bolt környezetében az ellenőrzéskor.
Märcz László igazgatóság vezető: A bolt környezetét ellenőrizték, a boltban nem voltak bent.
Kővári László elnök: Elfogadva dr. Mezei László javaslatát, javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 138/2016. (IV. 26.) határozata
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva megtárgyalta a Bottyán-hegyen található vegyesbolt ellenőrzésére
vonatkozó előterjesztést és Zsók Ambrusné (7100 Szekszárd, Újfalussy u. 6.)
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vegyesboltként üzemelő pavilon közterület-használati díjának mérséklésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2016. május 15.
Märcz László igazgatóság vezető

28. napirendi pont:
Tájékoztató parkolók kialakításáról a Szent László utcában
(60. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a Szent László utca északi
oldalának a Táncsics utcai kereszteződéstől kezdődő szakaszán tervezett parkolók kialakítását ne
támogassa, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2016. május 31-ig gondoskodjon a fizikai
akadályok eltávolításáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 139/2016. (IV. 26.) határozata
Tájékoztató parkolók kialakításáról a Szent László utcában
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága nem támogatja a Szent László utca északi oldalának a
Táncsics utcai kereszteződéstől kezdődő szakaszán tervezett parkolók
kialakítását.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2016. május 31-ig
gondoskodjon a fizikai akadályok eltávolításáról.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Märcz László igazgatóság vezető

29. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával
(137. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 140/2016. (IV. 26.) határozata
együttműködési
megállapodás
jóváhagyásáról
Bátaszék
Város
Önkormányzatával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására
Bátaszék Város Önkormányzatával” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

30. napirendi pont:
Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 141/2016. (IV. 26.) határozata
Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. részére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

31. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 142/2016. (IV. 26.) határozata
Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi
adatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi
Bizottsága
a
„Beszámoló
Szekszárd
város
helyi
tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól” tárgyú
előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

32. napirendi pont:
Amaretto Plusz Cukrászda Bt. kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: A bizottság előtt volt már az Amaretto Plusz Cukrászda Bt.
tulajdonosainak a kérelme. Nem csak cukrászdaként, hanem étteremként is működik. Az étterem
környezetében a közterületet felújították, le térkövezték, kialakították a környezetet, nemcsak az
önkormányzat érdekeit figyelembe véve, hanem a saját érdekeit is szem előtt tartva, hogy ott teraszt
alakíthassanak ki. Annak idején az volt a kérelmük, hogy a két üzletük előtt ennek a bekerülési költségét
érvényesíteni szerették volna a közterület-használati díjba. Akkor a bizottság úgy döntött, hogy
igazolnia kell, hogy mennyibe került a munka. Ez három éve volt, megkapta a határozatot, de még nem
hozott számlákat. Az elmúlt időszakban összegyűlt 600.000 Ft bérleti tartozás, amit nem fizetett ki.
Megkeresték az önkormányzatot, hogy döntés kellene abban az ügyben, amit már régebben kértek.
Véleménye szerint meg kellene nézni a területet, ami több mint 200m2. Azt kérték, hogy 20 évre
tekintsen el az önkormányzat a bérleti díjtól, ez nagyságrendileg 3 millió Ft-ot jelent.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Megnézte a területet. Annyit ígért a tulajdonosnak, hogy
megpróbál segíteni, hiszen szembetűnő a változás, szép környezetet alakítottak ki. Számlát nem
valószínű, hogy tudnak szerezni mindenről. Javasolja, hogy segítsen nekik a bizottság, hiszen nem sok
olyan vállalkozó van, aki pénzt invesztál városi tulajdonba, annak ellenére, hogy ezt nyilván a saját
érdekében is tette. Támogatja a tulajdonos kérelmét. A tulajdonos elpanaszolta, hogy korábban a
virágok ültetésében segített neki az önkormányzat, de az utóbbi időben ez elmaradt.
Märcz László igazgatóság vezető: Van nála egy költségvetés, ami szerint több mint 4 millió Ft-ba került
a felújítás, azonban számlával nem tudja ezt igazolni a tulajdonos. A terület nagyságát ismerik, kb.
200m2, ebből lehet kiszámolni, hogy körülbelül mennyi pénzt fordíthatott a terület felújítására a
tulajdonos. Becsléssel lehet megállapítani az összeget.
Kővári László elnök: Miért nem tudja számlával igazolni a munkálatokat?
Märcz László igazgatóság vezető: Sok munkálatot saját maguk végeztek el.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ha meg tudnák állapítani, hogy a beruházás hány %-a szolgálja a
forgalomnövekedést és hány %-a olyan jellegű beruházás, ami a köz használatát javítja, akkor az
nagyban segítené a döntést. Esztétikusabb lett a környezet, nagyobb lett a terület használati értéke.
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Szabó Balázs György bizottsági tag: Nagyon nehéz megítélni azt, hogy mennyivel több bevétele van
azért, mert fel lett újítva a terület. Javasolja, hogy kerüljön felmérésre a becsült értéke a beruházásnak,
és ezt az összeget engedjék el a területhasználati díjból.
Märcz László igazgatóság vezető: Kérte a tulajdonos a közterület-használati díj elengedését, de mivel
van 600.000 Ft tartozása, ezt így nem biztos, hogy ki tudja adni az önkormányzat. Május 1-től szeretné
használni a területet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a következő döntés meghozataláig kerüljön elengedésre a
közterület-használati díj.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 143/2016. (IV. 26.) határozata
az Amaretto Plusz Cukrászda Bt. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az Amaretto Plusz Cukrászda kérelmét megtárgyalta és
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg milyen arányban szolgálja
a térburkolat felújítása a vállalkozás üzleti érdekét, valamint a köz érdekét.
Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beruházás költségeit igazoló
számlákat kérje be, ennek hiányában készítsen költségvetést, és ezt követően
terjessze újra az ügyet a bizottság elé.
A Bizottság támogatja a közterület-használati engedély kiadását a döntés
meghozataláig.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Märcz László igazgatóság vezető

33. napirendi pont:
Egyebek
dr. Mezei László bizottsági tag: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozott egy döntést a kínai
étteremmel kapcsolatban, ezt a közgyűlés meg is erősítette. Jövő héten fog nyitni az étterem. Hogyan
jutott el ideáig a helyzet?
Kővári László elnök: A bizottság akkor nem a működésről döntött, hanem a parkolókról.
Szegedi Attila bizottsági tag: A kettő összefügg, hiszen parkoló nélkül nem kap az étterem működési
engedélyt.
Herr Teréz főépítész: Ilyen jellegű munkára építési engedélyt nem kell kérni a hatályos szabályok
szerint, mert belső átalakítás történt, ami tartószerkezetet nem érint. A helyi rendelet alapján van egy
településképi bejelentési eljárás. Ezek nem engedélyek, hanem igazolások, amik a polgármester úr
aláírásával mennek ki. Ez úgy zajlik, hogy a kérelmező hoz egy tervdokumentációt és az önkormányzat
kiad egy igazolást, hogy az abban szereplő munkát városképi szempontból tudomásul veszi az
önkormányzat, bizonyos feltételekkel. Itt a feltételek között szerepelt az, hogy parkolókat kell
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kialakítaniuk. Erre van az önkormányzatnak bizonyos megállapodás típusa, vagy saját telken megépíti,
illetve, ha nincs saját telek, akkor ezeket megválthatja. A megváltás díja a belvárosban 300.000 Ft.
Véleménye szerint ez az ügy nem volt a közgyűlés előtt. A bizottság a Rong Xiang Xin Kft. parkoló
megváltási díj csökkentés iránti kérelmét nem támogatta. Ettől még befizethetik a parkolás fejlesztési
hozzájárulást, csak nem fél áron, hanem 300.000 Ft-os áron. Ezt nem tudja a bizottság megvétózni,
mert van egy helyi rendelet, amiben a parkoló megváltási lehetőség meg van fogalmazva. A hivatalnak
bejelentést kell tennie arról, hogy megnyitásra kerül az étterem. Tudomása szerint aláírta a
megállapodást, lealkudott belőle egy vagy két parkolót. Ez szakmai szempontból elfogadható, mivel
felfestette a parkolókat, és eggyel vagy kettővel többet festett fel, mint ami az előzetes
dokumentációban jelölve volt. Tíz vagy tizenegy parkolót vált meg 300.000 Ft-os áron, valószínűleg ezt
az összeget be is fizette már. Ezzel az összeggel örökre megváltotta a helyeket. Ezzel azonban a
parkolók nem kerültek a tulajdonába.
További napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes az ülést 14 óra 35 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető

dr. Varga Katalin
jegyző
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