SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-22/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. december 11. 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
Gyurkovics János bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese

Meghívott:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „KT-DINAMIC
Nonprofit Kft-vel portaszolgálattal összefüggő feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 6
igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetménykiegészítéséről (tervezet)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(323. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(324. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(319. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadására
(307. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
(308. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására
(306. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
10. napirendi pont:
A KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel portaszolgálattal összefüggő feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
(188. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
11. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(321. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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12. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó
felülvizsgálata (I. forduló)
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(322. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj
felülvizsgálata
(316. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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18. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(329. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására
(328. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódóan további
biológiai aktivitásérték biztosítása
(325. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
21. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi
munkatervének elfogadására
(310. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
22. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
A PSN Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 0712/3 hrsz-ú és 0649 hrsz-ú kivett közút, valamint a 10842 hrsz-ú
kivett árok vételére
(184. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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25. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10740 hrsz-ú út meghatározott részének vételére
(185. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10730 hrsz-ú út meghatározott részének vételére
(186. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
27. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések
üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(187. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
ZÁRT ÜLÉS:
28. napirendi pont:
Fellebbezés előterjesztése a Hunnia Cirkusz Park Kft. Részére kiadott közterület-használati
engedély vonatkozásában
(326. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetménykiegészítéséről (tervezet)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy szeretne a bizottság egy anyagot
kapni arról, hogy ki milyen munkakörben dolgozik a hivatalban, és kit kell keresni, ha az adott
kolléga szabadságon vagy táppénzen van.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 385/2018. (XII.11.)
határozata
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetménykiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről
szóló rendelettervezet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 386/2018. (XII.11.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az idei évben a bizottság a bizottsági keretből több kérelmezőnek is
nyújtott támogatást. Ennek a támogatásnak az átutalására nem minden esetben került még
sor, viszont a megállapodás alapján január 31-ig el kellene, hogy elszámoljanak a támogatottak
a támogatási összeg felhasználásáról. Javasolja, hogy a bizottság ennél a napirendi pontnál
hozzon döntést arról, hogy a 2018. évben megítélt támogatási összegek tekintetében a
támogatási megállapodásban szereplő felhasználási határidőt 2019. május 31. napjáig, az
elszámolási határidőt pedig 2019. június napjáig meghosszabbítja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 387/2018. (XII.11.)
határozata
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

2. a bizottság által a 2018. évben megítélt támogatási
összegek tekintetében a támogatási megállapodásban
szereplő felhasználási határidőt 2019. május 31.
napjáig, az elszámolási határidőt pedig 2019. június 30.
napjáig meghosszabbítja.
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Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(323. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 388/2018. (XII.11.)
határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2019. évi
feladatainak
ellátásához
szükséges
önkormányzati
hozzájárulás összegéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Kft. 2019. évi feladatainak
ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(324. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 389/2018. (XII.11.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2019. évi feladatainak
ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(319. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 39 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 390/2018. (XII.11.)
határozata
közterület elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közterület
elnevezésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadására
(307. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Jegyző asszony az év során négy darab
soron kívüli ellenőrzést rendelt el, amely szükségessé teszi a belső ellenőrzési terv
módosítását. Ez miatt viszont egy előre eltervezett ellenőrzés elmarad. A négy soron kívüli
ellenőrzés a választási feladatokkal, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft-vel, a
munkaszerződés és a megbízási szerződés lejárta utáni eljárásrenddel, valamint a partnerek
számlaszámának változására vonatkozó eljárásrenddel kapcsolatos.
Kővári László elnök: Az elmaradt ellenőrzést kell pótolnia következő évben?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Az elmaradt ellenőrzés a gépjármű
használattal kapcsolatos. Ez az ellenőrzés nem is lett volna annyira célszerű az idén,
tekintettel arra, hogy nem olyan régen lépett hatályba a gépjármű szabályzat. Úgy
gondolja, hogy a következő évi ellenőrzési tervbe bekerült.
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 391/2018. (XII.11.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső
ellenőrzési terve módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök
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8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
(308. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 41 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Látszik most már a Polgármesteri Hivatal épületének
energiaracionalizálási beruházása. Javasol egy belső vizsgálatot ezzel kapcsolatban. Úgy
gondolja, hogy a számok, amik nyilvánosságra kerültek, katasztrofálisak.
Kővári László elnök: Nem tudja, hogy a beruházás befejeztével készült-e anyag a
végrehajtással kapcsolatban.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem, és nem is lett volna korrekt. Most látszanak azok az
eredmények, amelyek ezt a beruházást vagy megalapozzák, vagy nem.
Kővári László elnök: 2006-ban a bizottság elsők közt foglalkozott azzal, hogy hogyan néz ki a
téren ez az épület. De a bizottság elfogadta, hogy nem ezzel kellene kezdeni a fejlesztéseket,
hanem először mindent rendezni kellene a téren. De utána erre is sor kellett, hogy kerüljön.
Sor is került rá, és több, mint két évig másik épületben is volt emiatt a hivatal.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint egy vizsgálat lefolytatásával semmilyen
probléma sem lenne.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság az előterjesztés határozati javaslatára
szavazna a kiegészítés nélkül. Rácz Zoltán bizottsági tag a magánindítványát előterjesztheti a
Közgyűlés ülésén is.
Kővári László elnök: De a módosítás lehetősége megvan. Bár a Közgyűlésen is felvetheti.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Most javasolja a módosítást, mert a polgármester úr azt szeretné,
ha a bizottságok vitatkoznának.
Kővári László elnök: A módosítás elfogadásának nincs semmi akadálya, mert a városnak nincs
semmi takargatni valója. Javasolja a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadását Rácz Zoltán
bizottsági tag kiegészítésével együtt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 392/2018. (XII.11.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a
2019. évi belső ellenőrzési tervbe kerüljön felvételre a
Polgármesteri Hivatal épületének energiaracionalizálási
beruházásával kapcsolatos belső vizsgálat.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására
(306. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója: Augusztusban 30 millió forint
kölcsönt adott a Szekszárdi Ipari Park Kft. az önkormányzatnak. Közben egy pályázat keretében
lebonyolítandó telekvásárlási ügylet december 31-ig abba a stádiumba fog kerülni, hogy sor
kerülhet a vételár megfizetésére. Ennek a két pénzügyi tranzakciónak a szembevezetésével
fog rendeződni a kölcsön visszafizetése.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A bizottság múltkori ülésén hiányolta az egyik előterjesztésből a
cég véleményét. Azt kérdezi az ügyvezető igazgatótól, hogy mennyire tartja szükségesnek és
elfogadhatónak azt a bővítést, amelyet a város most produkál. Jó-e az Ipari Park bővítése, és
jó-e az a terület? Lesz-e probléma a szomszédokkal?
Kővári László elnök: Jelzi, hogy ez a napirendi pont nem erről szól, de az ügyvezető igazgató
válaszolhat a kérdésre, ha szeretne.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója: Egy korábbi koncepció
értelmében írtak egy levelet a környékbeli helyrajzi számokat érintő tulajdonosoknak, és
nyilatkoztatták őket, hogy el akarják-e adni a területet vagy nem. Az a tulajdonos, aki most el
kívánja adni a területet, akkor pozitívan válaszolt, de abban az időben az a fajta bővítés egy
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kicsit nagyobb volument jelentett volna. Most teljesen átalakult az Ipari Park struktúrája, mert
a NIPÜF Zrt. közben megjelent. Ez a cég a másik Ipari Park fejlesztését hivatott csinálni.
Elmondja, hogy levették a napirendi pontról, mondván, ha a másik bővítés megvalósul a
Tolnatej Zrt. közelében, akkor ez a másik bővítés nem lenne időszerű. Elmondja, hogy
időközben benyújtottak egy pályázatot, és az Ipari Park korszerűsítésével kapcsolatban
elnyertek több, mint két milliárd forintot. Ez a meglévő Ipari Park területén különböző
fejlesztési célok megvalósítását fogja célozni. Ezt a pályázatot konzorciumban nyújtották be az
önkormányzattal. Az Ipari Park fejlesztése nem egy terület megvásárlásán keresztül nézendő.
A 2020-as évre ennek a megvalósítása meg fog történni. Egy hosszadalmas folyamatról van
szó, mert sok közbeszerzést kell lefolytatni, és emiatt a kivitelezés megkezdésének időpontját
sem lehet előre megmondani. Az Ipari Parkban olyan fejlesztések fognak megvalósulni,
amelyek jelenleg egy kicsit hiányoznak. Ha a későbbiekben szeretnének még bővíteni, akkor
minden felajánlást meg kell majd vizsgálni. Jelenleg az eladható 20 hektárból kettő hektár van
szabadon.
Kővári László elnök: Az elmondottakat kiegészítené még azzal, hogy jó áron sikerült az
adásvételt lebonyolítani. Elmondja, hogy az elkerülő úton a vízmű telep környékén van egy
telek, amelyet már évek óta árul a tulajdonosa hektáronként 10 millió forintért.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója: A Nipüf Zrt. hét-nyolc millió
forintért vásárolta meg a területeket. Úgy gondolja, hogy a mostani vételár ennek tükrében
maximálisan befektetésnek tekintendő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 393/2018. (XII.11.)
határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Ipari
Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök
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10. napirendi pont:
A KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel portaszolgálattal összefüggő feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
(188. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Molnár Kata jegyző az ülésterembe megérkezik 8 óra 54 perckor.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Az önkormányzat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel
szerződést kötött portaszolgálattal összefüggő feladatok ellátására a hajléktalansegítőszolgálat tekintetében. A Humánszolgáltató Központ vezetője jelezte, hogy egyeztetett a cég
vezetőjével, valamint, hogy egy pályázati lehetőség alapján a portaszolgálatot ellátó kollégát
átvette a Humánszolgáltató Központ. Erre tekintettel ez a szerződés kiüresedett, és közös
megegyezéssel meg kellene szüntetni.
Máté Péter bizottsági tag: Mi történik akkor, ha a dolgozó beteg lesz? Nem ért egyet az
előterjesztéssel.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: A dolgozó szociális segítő feladatokat lát el. Így
gyakorlatilag indokolt az átvétele a Humánszolgáltató Központhoz. A hétvégi napokon
ügyeletet is ellát.
Máté Péter bizottsági tag: A cég többségi tulajdonosa az önkormányzat. A cég mindig jól
végezte el a faladatokat, és hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatnak. Több száz
emberrel dolgoznak. Ha bármi történik ettől kezdve ezzel az egy emberrel, nem lesz helyette
ott egy következő.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: A felek egyeztettek egymással.
Máté Péter bizottsági tag: Ettől függetlenül nem ért egyet az előterjesztéssel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 394/2018. (XII.11.)
határozata
a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel portaszolgálattal összefüggő
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a KT-DINAMIC
Nonprofit Kft-vel 2018. március 6. napján megkötött,
portaszolgálattal összefüggő feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés 2018. november 30. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(321. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 395/2018. (XII.11.)
határozata
a szekszárdi 3802 hrsz-ú „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a szekszárdi
3802 hrsz-ú „sporttelep” ingatlan hasznosításáról” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó
felülvizsgálata (I. forduló)
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: A közterületet használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendeletet teljes egészében felülvizsgálta a Polgármesteri Hivatal. Elmondja, hogy a szerkezeti
része nem változna a rendeletnek. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy melyek
lennének a módosítási javaslatai a hivatalnak. Amennyiben a Közgyűlés támogatja az
előterjesztés határozati javaslatát, akkor a végleges rendelettervezetet a januári ülésen
fogadná el a Közgyűlés.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Észrevette, hogy a görkorcsolyák és gördeszkák ki lennének tiltva.
Ezt hogyan kell érteni?
Varga András osztályvezető: A jelenleg hatályos rendelet is tartalmaz tilalmat ezzel
kapcsolatban. Jelenleg a kiemelt övezet egész területén tilos görkorcsolyázni, gördeszkázni,
illetve extrém kerékpározni. Az előterjesztés készítésekor arra az álláspontra jutottak, hogy ez
elég tágan megfogalmazott rendelkezés, és, hogy a rendelkezés alapján még a járdán sem
lehetne például gördeszkázni. Az elsődleges cél a városban található díszítő elemek megóvása
lenne, ezért a rendelettervezetben ez lenne rögzítve.
Máté Péter bizottsági tag: Egy kisgyerek görkorcsolyázhat a járdán?
Varga András osztályvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Az extrém sportpályának, amely a műjégpálya helyén volt, lett
valahol helye?
Varga András osztályvezető: Erről Csillag Balázs tudna tájékoztatást adni.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy tudja, hogy a szerkezetet eladta a tulajdonosa.
Máté Péter bizottsági tag: Ha az önkormányzat bevezeti ezt a tilalmat, akkor véleménye
szerint kellene egy helyet keresni az extrém sportpályának annak érdekében, hogy a lakók ezt
a fajta igényüket ki tudják élni.
Varga András osztályvezető: Folyamatban van a területkeresés.
dr. Molnár Kata jegyző: A Baka Iskola mellett van egy pálya.
Máté Péter bizottsági tag: Igen, de az földes, és azon nem lehet görkorcsolyázni. Az extrém
sportokat kedvelő fiatalok ezt nem tudják használni. Gyorsan kellene találni egy helyet az
extrém sportpályának. Szeretné, ha a bizottság hozna egy határozatot erről.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Javasolja továbbá, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
bevonásával keressen megfelelő területet az extrém kerékpárosok, gördeszkások részére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 396/2018. (XII.11.)
határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. bevonásával keressen megfelelő
területet az extrém kerékpárosok, gördeszkások részére.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
dr. Molnár Kata jegyző
Csillag Balázs ügyvezető igazgató

13. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(322. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 397/2018. (XII.11.)
határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló
5/2015.
(II.11.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott díjak 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 rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 398/2018. (XII.11.)
határozata
a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
díjak
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vásárok és piacok tartásáról
szóló
43/2013.
(VII.5.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 399/2018. (XII.11.)
határozata
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
47/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj
felülvizsgálata
(316. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 400/2018. (XII.11.)
határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.
(IV.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.2.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 401/2018. (XII.11.)
határozata
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
díjak
felülvizsgálatáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Temetőkről és a
temetkezésekről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(329. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 402/2018. (XII.11.)
határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
díjak
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök
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19. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására
(328. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: 2018. december 31-el lejár a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ
Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződése az önkormányzatnak. A vonatkozó jogszabály
alapján pályázatot kell kiírni az új közszolgáltató kiválasztására. December 7-én jelent meg a
Közlönyben a hirdetmény. Ennek az átfutási ideje február végére tehető. Erre tekintettel
szükséges az év végén lejáró szerződés meghosszabbítása.
Kővári László elnök: A menetrend felülvizsgálata mennyiben érinti a pályázatot?
Varga András osztályvezető: A menetrend felülvizsgálata a pályázat előkészítésének része
volt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 403/2018. (XII.11.)
határozata
a
helyi
személyszállítási
közszolgáltatási
szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi
személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódóan további
biológiai aktivitásérték biztosítása
(325. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Kővári László elnök: Herr Teréz főépítész távollétében ismerteti az előterjesztést.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Emlékszik arra, hogy ezzel már korábban is foglalkozott a
bizottság. A Bátaszéki út keleti oldalán fekvő területek az előterjesztésben úgy szerepelnek,
hogy azok várhatóan soha nem lesznek egyéb gazdasági tevékenységre alkalmasak.
Véleménye szerint ezt így elég nehéz távlatokban megmondani, mert most még nem lehet
tudni, hogy azok a területek mire lesznek majd alkalmasak. A zöldterület pótlása a cél. Ez az
előterjesztés azért lett így elkészítve, mert a Bogyiszlói úton kialakult helyzetet próbálta meg
a főépítész asszony ezzel a területtel orvosolni. Ha a következő, pár évben ott mégis történne
bármilyen beruházás, akkor majd arra fognak hivatkozni, hogy miért ott lett pótolva. Miért
pont azon a részen, ahol komoly gazdasági tevékenységek folynak. Ráadásul azon a részen
akart az önkormányzat nemrég engedélyt adni az energiapark létesítésére.
Kővári László elnök: Annak a területnek az alsó részén.
Szegedi Attila bizottsági tag: Pont azt a részt érinti ez a területpótlás, ráadásul a Bátaszéki úti
területtulajdonosok terhére, és még így is kevés a terület, mert szükség van az Ipari Park északi
részén levő plusz területre is.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztéshez csatolt térkép nagyon rossz minőségű, emiatt
nem látszik, hogy melyik részről van szó. Véleménye szerint információhiány miatt nem lehet
megtárgyalni.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ugyanazt a problémát látja, mint a Szilfa csárda melletti
területnél és az arányháromszög területnél.
Gyurkovics János bizottsági tag: A vízmű által értékesíteni kívánt területek benne vannak a
szántóföldek között. Azok is szóba jöhettek volna, mert ott biztos, hogy nem lesz építés.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ez így igaz.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy időközben újra kellett számolni a biológiai
aktivitásérték megváltást. A szakemberek egyezettek a hatósággal, és arra az álláspontra
jutottak, hogy nem volt elegendő a meglévő terület.
Máté Péter bizottsági tag: Az a legnagyobb probléma, hogy a mellékletben levő térképből
semmit nem lehet látni. Így elég nehéz döntést hozni.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy felhívta a főépítész asszonyt telefonon, aki
elmondta, hogy Mészáros Pálnak van a felüljárótól északra egy borfeldolgozó üzeme. Az ettől
északra található területekről van szó, amelyek jelenleg is mezőgazdasági hasznosítás alatt
állnak. Ez a jövőben sem fog változni, csak fejlesztési területként vannak kijelölve. A
hasznosítás a kijelöléssel nem fog változni. A pontos területet még mindig nem lehet tudni,
ezért lett egy karika a térképen.
Máté Péter bizottsági tag: Ezzel a körrel van a problémája.
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Varga András osztályvezető: Még nem lehet tudni, hogy hány hektár területet kell bevonni. A
Bátaszéki úttól keletre lévő területekből sem tudni még, hogy mennyit kell bevonni. Az attól
függ, hogy ebből a területből mennyit kell bevonni.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előkészítés során ugyanezt a kérdést tette fel a főépítész
asszonynak, és kérte a terület pontos meghatározását. A főépítész asszony elmondta neki,
hogy egyeztetett az állami főépítésszel, mert annyira sok helyrajzi számról van szó. A rajzos
melléklet elegendő az állami főépítésznek, ezért főépítész asszony nem tudja felsorolni a
területeket.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt érdekesnek tartja. Ezen a térképen semmit sem lehet látni.
Megjegyzi, hogy Varga András osztályvezető olyan térképeket mellékel a bizottsági
előterjesztésekhez, amelyeken egyértelműen látszik minden.
Kővári László elnök: Így nem lehet támogatni az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy a Közgyűlés ülésére készít a hivatal egy másik térképet.
Máté Péter bizottsági tag: Tárgyalásra javasolná az előterjesztést.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Bátaszéki úttól keletre levő területek bevonása esetében egy
későbbi fejlesztés során van-e lehetőség a tilalom alóli feloldásra?
Varga András osztályvezető: A Rendezési Terv módosításával igen.
Gyurkovics János bizottsági tag: Egy másik területet kell majd bevonni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A másik területtel és a pótlásokkal már most is probléma van. Ha
a későbbiekben fejlesztés lesz azon a területen, akkor ezek a problémák ugyanígy jelentkezni
fognak. Az előterjesztés elfogadásával tulajdonképpen lehetetlenné teszik azokat a
területeket, amely a későbbiekben a város fejlesztési tervében benne lehettek volna. Ezek a
területek gazdaságilag fontos területekké válnak, ha ott bármilyen beruházás történik. A
határozat elfogadásával a területtulajdonosok lehet, hogy öt-hat év múlva reklamálni fognak,
hogy milyen alapon hozhatott a Közgyűlés egy ilyen határozatot, és miért nem egy olyan
területet vont be az önkormányzat a zöldterület pótlásába, amely gazdaságilag értéketlen.
Nem tudja támogatni ezt az előterjesztést.
Gyurkovics János bizottsági tag: Cserélni lehet később.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem, mert nincs olyan terület, amely szóba jöhetne. Most egy
olyan területet akar a város tilalom alá helyezni, amely az elkerülő út elkészülésekor értékes
lesz.
dr. Molnár Kata jegyző: A döntés már korábban született.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Már akkor sem támogatta az elképzelést.
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottság tehet javaslatot más területre is. Ez a megoldás mindent
számba véve született.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az a véleménye, hogy az egész Rendezési Terv módosítás abszolút
ad hoc módon megy végbe. Most kapott egy levelet a főépítész asszonytól, amelyből kiderült,
hogy semmiféle olyan koncepció nincs a városban, amely követethető lenne. 2004-es
Rendezési Tervre utal vissza a levél, holott mindjárt 2019 van. A másik probléma, hogy a
polgármester úr fenntartja magának a jogot, hogy amit mond, az úgy van. Ez így nem jó.
Kővári László elnök: Az, hogy fenntartja magának a jogot, az egy dolog, de ha nem szavazza
meg a Közgyűlés, akkor hiába mond bármit. Tájékoztatja Rácz Zoltán bizottsági tagot, hogy a
belterületbe vonás korábban elindult már, de a kormányhivatal elutasította. Volt egy teljes
koncepció arra, hogy hogyan kellene történnie a belterületbe csatolásnak.
Máté Péter bizottsági tag: Van olyan terület, amelyet be lehetne vonni az előterjesztésben
szereplő területek helyett? Sok domboldal van, amelyek elég nagy területűek. A domborzatuk
miatt még a felületük is nagy. Ezek nem használhatóak erre a célra?
Varga András osztályvezető: A rendelet szerint azok a területek jelenleg is növelik a biológiai
aktivitásértéket, és nem fejlesztési területként vannak a Rendezési Tervben. Csak a város
keleti része jöhetne szóba. Olyan területeket kell ugyanis keresni, amelyeket a Rendezési Terv
fejlesztésbe kíván bevonni.
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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 404/2018. (XII.11.)
határozata
településrendezési
eszközök
2017/2.
sz.
részleges
módosításához kapcsolódóan további biológiai aktivitásérték
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódóan
további biológiai aktivitásérték biztosítása” tárgyú előterjesztést
a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi
munkatervének elfogadására
(310. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 405/2018. (XII.11.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2019. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi
munkatervének elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 14.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti a Szluha György utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet.
Máté Péter bizottsági tag: Ha saját költségen került ki a közlekedési tábla, akkor saját
költségen kellene, hogy levegye az illető.
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Märcz László igazgatóságvezető: De nem ő szeretné levetetni, hanem a többi lakó. Megjegyzi,
hogy a tábla okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy a KRESZ amúgy is tiltja ott a megállást.
Máté Péter bizottsági tag: A táblát saját költségen helyezték ki. Ennek tudatában van
lehetősége a bizottságnak a tábla levételére?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Kérdésként merül fel, hogy kié lesz a tábla a levétel után.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Elektromos autó
töltőállomást csak engedéllyel rendelkező vállalkozás üzemeltethet. Jelenleg az országban 20
darab ilyen engedély van kiadva. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek van ilyen engedélye. Ha a
töltőt engedély nélkül üzemeltetik, az energiahivatal nagyon komoly bírsággal sújthatja.
Máté Péter bizottsági tag: Fel kellene szólítani az illetőt, hogy a tábla okafogyottá vált, és erre
tekintettel vegye le.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a Szluha György utca 7.
szám előtti ingatlan előtt található „megálni tilos” „10m” KRESZ táblák létjogosultsága már
nem indokolt, mivel az adott területen a gépjárművek megállását, várakozását a KRESZ
rendezi. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
kezdeményezze a táblákat saját költségen kihelyező, Szluha György utca 7. szám alatti ingatlan
tulajdonosánál a táblák eltávolítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 406/2018. (XII.11.)
határozata
a Szluha György utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szluha György utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és megállapítja, hogy a
Szluha Gy. u. 7. számú ingatlan előtt található „megállni tilos”
„10 m” KRESZ táblák létjogosultsága már nem indokolt, mivel az
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adott területen a gépjárművek megállását, várakozását a KRESZ
rendezi. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
kezdeményezze a táblákat saját költségen kihelyező, Szluha Gy.
u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonosánál a táblák eltávolítását.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti a Damjanich utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet.
Máté Péter bizottsági tag: Ha nem volt engedély, akkor le kell vetetni a táblát. Véleménye
szerint fel kell szólítani az illetőt a tábla levételére.
Kővári László elnök: Véleménye szerint több olyan tábla is van a városban, amely engedély
nélkül lett kihelyezve.
Máté Péter bizottsági tag: A közterület-felügyelőket kellene felkérni ennek a kivizsgálására.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Damjanich utca 5-7. számú ingatlan északi oldalán távolítsa el a parkolást jelző tábla alá
engedély nélkül kihelyezett, a járművek elszállítására figyelmeztető kiegészítő táblát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 407/2018. (XII.11.)
határozata
a Damjanich utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Damjanich utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Damjanich u. 5-7. számú ingatlan északi oldalán
távolítsa el a parkolást jelző tábla alá engedély nélkül kihelyezett,
a járművek elszállítására figyelmeztető kiegészítő táblát.
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Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

Varga András osztályvezető: Ismerteti a Bezerédj tömbbelső forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt a területet is be kellene vonni ezután a fizető övezetbe.
Varga András osztályvezető: A tábla levételével ez megoldódik. Jelzi, hogy az előterjesztésben
tévesen északi oldal lett írva, de a déliről van szó, így szükséges a határozati javaslat
módosítása.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását az osztályvezető által
megfogalmazott pontosítással.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 408/2018. (XII.11.)
határozata
a Bezerédj tömbbelső forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Bezerédj tömbbelső forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy távolítsa el a parkoló déli végén kihelyezett
„mindkét irányból behajtani tilos” „kivéve engedéllyel” KRESZ
táblát.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

Máté Péter elnökhelyettes: Szeretné, ha a bizottság hozna egy határozatot, amelyben felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület-felügyelők közreműködésével mérje fel, hogy hol
találhatóak a városban szabálytalanul, engedély nélkül kihelyezett közlekedési táblák.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel Máté Péter bizottsági tag határozati javaslatát, melyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 409/2018. (XII.11.)
határozata
szabálytalanul kihelyezett közlekedési táblákról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a közterület-felügyelők közreműködésével mérje
fel, hol találhatóak a városban szabálytalanul, engedély nélkül
kihelyezett közlekedési táblák.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
A PSN Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 410/2018. (XII.11.)
határozata
a PSN Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a PSN
Építőipari Kft-nek – a Kölcsey lakótelep 25. szám alatt található
háziorvosi rendelő felújítása vonatkozásában – építési
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munkaterület kijelölése kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 0712/3 hrsz-ú és 0649 hrsz-ú kivett közút, valamint a 10842 hrsz-ú
kivett árok vételére
(184. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A kérelmező két utat és egy árok elnevezésű ingatlant szeretne
megvásárolni. Ezeknek az ingatlanoknak a szomszédságában levő területeket már
megszerezte a kérelmező, és véleménye szerint szeretné a későbbiekben összevonni a
területeket. A területek jelenleg forgalomképtelen vagyontárgyaknak minősülnek.
Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy értékesítésre javasolja ezeket, akkor először át kell
minősíteni magánúttá. Ennek van egy díja, amelyet a vevőnek kell majd viselni. A magánúttá
történő átminősítés után kerülhet sor az értékesítésre. Elmondja, hogy forgalmi értékbecslést
kell készíteni, amelyet megelőzően a bizottság meg szokott állapítani egy minimál árat, amely
alatt semmiképpen sem kerülhet sor az értékesítésre. a korábbi gyakorlat alapján a bizottság
a minimál árat 150 forint+ ÁFA összegben állapította meg.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a minimál árat 200 forint+ÁFA összegben
állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 411/2018. (XII.11.)
határozata
a Szekszárd 0712/3, 0649 hrsz-ú utak valamint a 10842 hrsz-ú
kivett árok átminősítéséről és 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 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
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1. hozzájárul a mellékelt térképen jelölt önkormányzati
tulajdonban levő Szekszárd 0712/3 hrsz-ú, 0649 hrsz-ú kivett
közút, valamint a 10842 hrsz-ú kivett árok átminősítéséhez,
majd értékesítéséhez dr. Bodri István (7100 Szekszárd,
Sárköz u. 43.) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, amely nem lehet kevesebb 200,- Ft/m2 + ÁFA
összegnél.
A közlekedési hatósági eljárással, a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlanokat – a magánúttá történő átminősítést követően sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már
nem szolgálják a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Ács Rezső polgármester

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

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

25. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10740 hrsz-ú út meghatározott részének vételére
(185. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a minimál árat 200 forint+ÁFA összegben
állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 412/2018. (XII.11.)
határozata
a 10740 hrsz-ú út megosztásáról, átminősítéséről és
tulajdonjogának átruházásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a mellékelt térképen jelölt önkormányzati
tulajdonban levő Szekszárd 10740 hrsz-ú út megosztásához,
valamint a megosztást és átminősítést követően a mellékelt
térképen jelölt területrész értékesítéséhez 1/2-1/2 arányban
Radványi László (7100 Szekszárd, Klapka ltp. 3. fsz. 2.) és
Bodri István (7100 Szekszárd, Sárköz u. 43.) részére az
előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben
szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb
200,- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
A közlekedési hatósági eljárással, a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlant – a megosztást és a magánúttá történő
átminősítést követően - sorolja át a forgalomképes
vagyontárgyak közé, mivel már nem szolgálja a kötelező
feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

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

2019. június 30.
Ács Rezső polgármester
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26. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10730 hrsz-ú út meghatározott részének vételére
(186. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a minimál árat 200 forint+ÁFA összegben
állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 413/2018. (XII.11.)
határozata
a 10730 hrsz-ú út megosztásáról, átminősítéséről és
tulajdonjogának átruházásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a mellékelt térképen jelölt önkormányzati
tulajdonban levő 10730 hrsz-ú út megosztásához, valamint a
megosztást és átminősítést követően a mellékelt térképen
jelölt területrész értékesítéséhez Radványi László (7100
Szekszárd, Klapka ltp. 3. fsz. 2.) és Radványi Miklósné (7100
Szekszárd, Keselyűs 2.) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, amely nem lehet kevesebb 200,- Ft/m2 + ÁFA
összegnél.
A közlekedési hatósági eljárással, a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
Kővári László elnök
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2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlant – a megosztást és a magánúttá történő
átminősítést követően - sorolja át a forgalomképes
vagyontárgyak közé, mivel már nem szolgálja a kötelező
feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

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

2019. június 30.
Ács Rezső polgármester

27. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések
üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(187. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 414/2018. (XII.11.)
határozata
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és
díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú
meghívásos pályázati 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. megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés közvilágítási,
valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése,
karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási
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területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján a
legkedvezőbb ajánlatot a KÖZ-MEG-VILL Kft. (7100
Szekszárd, Keselyűsi u. 2/A) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő KÖZ-MEG-VILL Kft-vel (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 2/A)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. december 20.
Kővári László elnök

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

2018. december 20.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

Rácz Zoltán bizottsági tag: Ki döntött a Rákóczi utca burkolattal való ellátásáról?
Máté Péter bizottsági tag: JETA pályázatról van szó, amely már több, mint egy éves.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 38 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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