SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-5/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. március 13. napján (szerdán) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Máté Péter elnökhelyettes

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Varga András osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy Máté Péter elnökhelyettes jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia plébánosa jelezte neki, hogy nem
tudják megtartani áprilisban a rendezvényüket, hanem majd csak ősszel. Erre tekintettel
javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Szekszárdi Római Katolikus Plébánia
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú írásbeli előterjesztést.

Varga András osztályvezető: Várhatóan szeptember 7-én lesz megtartva a rendezvény.
Véleménye szerint nem kellene levenni a kérelmet a napirendről, mert a módosított időpont
szerint ki lehet adni az engedélyt.
Gyurkovics János bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság ne vegye le napirendjéről a
kérelmet.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Jelzi, hogy a pótanyagban nincs benne a 39. számú bizottsági
előterjesztés.
Gyurkovics János bizottsági tag: Benne van, ő látta az este az előterjesztést.
Kővári László elnök: Visszavonja javaslatát a „Szekszárdi Római Katolikus Plébánia közterülethasználati díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú előterjesztés napirendről történő levételére
vonatkozóan. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör támogatási kérelme;
- Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződések
jóváhagyására.
Varga András osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Részletfizetés engedélyezése” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és
megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés „SZMJV Önkormányzata „Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése”
című TOP-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Üzleti terv” elkészítésére a
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztésére” vonatkozó pályázat kapcsán” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Az ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti
kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
2
0313jkv

3. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
6. napirendi pont:
Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződések jóváhagyására
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
7.napirendi pont:
Részletfizetés engedélyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Egyebek

Kővári László elnök: A napirendi pontok tárgyalását megelőzően elmondja, hogy a bizottság a
Közgyűlés hetében tartja soron következő ülését. Lesz egy előterjesztés, amelyet
mindenképpen szeretne majd felvetetni a napirendi pontok közé. A földtulajdonosok
szövetsége és a vadásztársaság közötti együttműködés kapcsán a mezőgazdasági földutak
karbantartásával kapcsolatban érkezni fog egy kérelem. A bizottság pár évvel ezelőtt is
nyújtott erre a célra támogatást. Úgy gondolja, hogy erre idén is kellene majd támogatást
biztosítani, mert a külterületi földutak fenntartása tulajdonképpen önkormányzati feladat.
Elmondja, hogy a gazdák nem veszik igénybe a vadászat után járó pénzt, hanem útjavításra
fordítják. A 60-as útnál az állandó lejárás megszűnt, de a tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a
gazdák időnként használják. Ettől függetlenül meg kellene építeni a híddal való összeköttetést.
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Az igazgatóságvezető úrral már felvette a kapcsolatot ez ügyben. A Szőlő-Szem Mozgalom Civil
Bűnmegelőzési Egyesület megkereste őt. Tudja, hogy a költségvetésben 500.000 forint el van
különítve az egyesületnek, de jelezte az elnöküknek, hogy nyújtsanak be támogatási kérelmet
a bizottsághoz is. Így a bizottság is tudná támogatni az egyesületet, és a bizottsági támogatás
lehet, hogy előbb érkezne meg az egyesülethez. Érkezett-e már kérelem a hivatalhoz?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Egyelőre nem érkezett még meg a kérelem.
Kővári László elnök: Pedig az egyesületnek gyorsan kellene a támogatás. Szeretné, ha a
Közgyűlés hetében a bizottság megtárgyalná ezt a kérelmet is.
1. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés „SZMJV Önkormányzata „Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése”
című TOP-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Üzleti terv” elkészítésére a
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztésére” vonatkozó pályázat kapcsán” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy TOP-os forrás keretében
szeretné az önkormányzat a meglévő Ipari Parkot fejleszteni. Ennek keretében egy értékhatár
alatti beszerzést folytatott le az önkormányzat üzleti terv és költséghaszon-elemzés
elkészítésére. Három cégnek küldtek ki ajánlattételi felhívást. A benyújtásra nyitva álló
határidőn belül mindhárom cég tett ajánlatot. A bírálati szempont az ár és a referencia volt. A
legkedvezőbb ajánlatot a Vendito Kft. tette.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mi alapján kér fel az önkormányzat cégeket az ajánlattételre?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Egyrészt referencia, másrészt pedig a
korábbi együttműködés tapasztalatai alapján.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nagyon nehéz helyzetben van, mert a szavazás előtt szeret utána
járni a dolgoknak. Nem tudta megnyitni az előterjesztést, így nem tudja, hogy miről van szó.
Szeretne utána nézni annak, hogy ezek a cégek valóban elérhetőek-e, és egyáltalán létezneke. Nem ismeri egyik céget sem. Az uszoda tervezése kapcsán nagyon szomorú tapasztalata
volt, mikor kiderült, hogy olyan cégekkel kötött az önkormányzat szerződést, amelyeknek
semmi hátterük nem volt. Nem lehet leellenőrizni, hogy mit csináltak ezek a cégek korábban,
és azt sem, hogy alkalmasak-e arra, amit csinálnak. Azért fog nemmel szavazni, mert nem
tudott felkészülni ebben a témában.
Kővári László elnök: A Vendito Kft. már nagyon régi cég Szekszárdon. Köpenczei István a
képviselője, és az irodája a Bartina utcában található. A borászatok zömének ez a cég készíti
az üzleti tervét, és a városnak is dolgozott már korábban. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 77/2019. (III.13.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Ipari Parkok,
iparterületek fejlesztése” című TOP-6.1.1-16 kódszámú
pályázati felhívás szerinti „Üzleti terv” elkészítésére a
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztésére” vonatkozó pályázat”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Ipari
Parkok, iparterületek fejlesztése” című TOP-6.1.1-16
kódszámú pályázati felhívás szerinti „Üzleti terv”
elkészítésére a „Szekszárdi Ipari Park fejlesztésére”
vonatkozó pályázat” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Vendito Kft. (7100
Szekszárd, Kisbödő u. 43) tette;
Határidő:
Felelős:

2019. március 13.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Vendito Kft. (7100 Szekszárd, Kisbödő u. 43) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. március 13.
Kővári László elnök

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

2019. március 14.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
5
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2. napirendi pont:
Az ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti
kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 78/2019. (III.13.)
határozata
a ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterülethasználati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, az
ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület „Esőmanók
Esőmenők” Jótékonysági Futás és Kerékpározás elnevezésű
rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 42 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
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Varga András osztályvezető: A kérelmező az elmúlt évben kért és kapott is engedélyt sült
gesztenye árusításra 2018. október 1-től 2018. november 30-ig terjedő időszakra. A kérelmező
november 16-án jelezte, hogy egészségügyi állapota miatt nem tudja a fennmaradó időre
igénybe venni a közterületet, ezért kérte, hogy a fennmaradó díj megfizetésétől tekintsen el
az önkormányzat. A kérelemnek megfelelően a hivatal módosította a közterület-használati
engedélyt, és 2018. november 16. napjától november 30-ig terjedő időszakra megszüntették
a közterület-használati engedélyt. A kérelmezőnek így csökkent a díjfizetési kötelezettsége.
Elmondja, hogy a kérelmező beadott egy újabb kérelmet, amelyben kéri az általa használt
időszak vonatkozásában is a közterület-használati díj elengedését.
Kővári László elnök: Korábban nem kérte a díj elengedését?
Varga András osztályvezető: Nem.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 79/2019. (III.13.)
határozata
Sipos Norbert közterület-használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Sipos
Norbert közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 80/2019. (III.13.)
határozata
a Szekszárdi Római Katolikus Plébánia közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
Római Katolikus Plébánia Missziós nap elnevezésű
rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság 250.000 forint
támogatást biztosítson a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a „Dicenty
Dezső” Kertbarát Kör által szervezett rendezvények megvalósítására.
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 81/2019. (III.13.)
határozata
a Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelméről
8
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.
a 2019. évi Bizottsági Keret terhére a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 250.000,- Ft
összegű támogatást biztosít a „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör által
szervezett rendezvények megvalósítására;
Határidő:
Felelős:

2019. március 13.
Kővári László elnök

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatás átutalására;
Határidő:
Felelős:

3.

2019. április 1.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. április 1.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződések jóváhagyására
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Az ügyvezető igazgató sajnos nem tud részt venni a
bizottság ülésén. Elmondja, hogy a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel 2007 óta van szerződéses
kapcsolatban az önkormányzat. A cég látja el az önkormányzat intézményei vonatkozásában
a futárszolgálatot, valamint a pénz- és értékszállítás körébe tartozó feladatokat. 2018. március
6-án az önkormányzat új megbízási szerződéseket kötött a céggel, tekintettel arra, hogy a
korábbi szerződés nagyon elavult volt. A megbízási szerződés most járt le. Az ügyvezető kérte
ezeknek a megállapodásoknak a meghosszabbítását, valamint a minimálbér emelkedés miatt
kérte a megbízási díj 8%-al történő megemelését is. A szolgáltatás értéke alapján nincs szükség
beszerzési eljárás lefolytatására.
Kővári László elnök: Javasolja a megbízási szerződések elfogadását és a megbízási díj 8%-al
történő megemelését.
További 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 82/2019. (III.13.)
határozata
a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási
szerződések jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. elfogadja a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel futárszolgálat,
valamint pénz- és értékszállítással összefüggő feladatok
ellátására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező
megbízási szerződéseket azzal, hogy a megbízási díjat az
előző évi megbízási díjhoz képest 8%-kal megemeli.
Határidő:
Felelős:

2019. március 13.
Kővári László elnök

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

2019. március 15.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megbízási díj
emelését az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a
következő előirányzat módosításkor építse be.
Határidő:
Felelős:

2019. május 30.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Részletfizetés engedélyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy tegnap késő délután érkezett egy kérelem a
hivatalhoz. Az önkormányzat 2014-ben szerződést kötött a Gelateria Valencia Kft-vel a Szent
István tér 1-3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő pavilon bérletére. Ez a cég a város
több pontján is árusít fagylaltot. 2014-ben és 2015-ben fizette is a bérleti díjat, de 2016-tól
2018-ig elég jelentős bérleti díj tartozást halmozott fel, és többszöri felszólításra sem rendezte
a tartozását. Ezért 2018. június 26-án az önkormányzat felmondta ezt a bérleti szerződést.
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Ezzel egyidejűleg az önkormányzat kötött egy másik szerződést az Ice Cream Valencia Kft-vel
ugyanennek a pavilonnak a használatára. Elmondja, hogy a cég a pavilon elé is kihelyezett egykét széket kerthelyiség céljából, így közterület-használatra is sor került. Ezeknek a cégeknek a
2018-as év végéig 1.172.325 forint hátraléka keletkezett az önkormányzat felé. A hölgy, aki
korábban ezeket a cégeket képviselte, ismét jelentkezett, és egy új cég nevében szeretett
volna beadni kérelmet az önkormányzathoz. Ekkor jelezték neki, hogy a vonatkozó rendelet
alapján már nem tud neki az önkormányzat engedélyt adni, valamint bérleti szerződés
megkötésére sem kerülhet sor, mert tagja volt olyan cégnek, amelynek tartozása van az
önkormányzat felé. Erre tekintettel a hölgy befizetett 380.835 forintot, amellyel hajlandóságot
szeretne mutatni a felhalmozott tartozás rendezésére. A hölgy egy kérelmet is beadott,
amelyben kérte, hogy a fennmaradó 791.400 forint díjtartozását négyhavi részletben
fizethesse meg 2019. július 20-ig. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendelet értelmében a 100.000 forintot meghaladó lejárt tartozások részletekben történő
megfizetésének a jóváhagyására a bizottságnak van hatásköre.
Gyurkovics János bizottsági tag: Ha rendezi a hátralékot, akkor az idei évi tartozását fogja
felhalmozni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ha júliusig kifizeti a hátralékot, az jót jelent. Támogatja a kérelmet.
Június előtt fagylaltot nem is tud árulni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá, hogy a Gelateria Valencia Kft.
lejárt teljesítési határidejű 791.400 forint összegű, Szekszárd Megyei Jogú Város felé fennálló
tartozását az Ice Cream Kft. vagy a Gelato Ice Valencia Kft. rendezze négy havi részletben,
2019. július 20-i véghatáridővel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 83/2019. (III.13.)
határozata
részletfizetés engedélyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.23. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
jóváhagyja, hogy a Gelateria Valencia Kft. fa. (1082 Budapest
Futó u. 16.) lejárt teljesítési határidejű 791.400.- Ft összegű,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló
tartozását az Ice Cream Kft. (1082 Budapest, Futó u. 16.), vagy a
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Gelato Ice Valencia Kft. (1085 Budapest, József krt. 69.) rendezze
4 havi részletben, 2019. július 20-i véghatáridővel.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Egyebek
Szegedi Attila bizottsági tag: A Közbiztonsági Tanácsadó Testületnek javasolná, hogy
foglalkozzon a városnak egy nagyon veszélyes csomópontjával a vasúti átjárónál. A Hunyadi
utca felől érkezőknek ki lett építve egy jobbra kanyarodó sáv. Ha a Keselyűsi út felől átlépik a
vasúti átjárót, a balra kanyarodók egyszerre érnek oda a jobbra kanyarodókkal. Tegnap előtt
majdnem katasztrófa történt ott. Egy Suzuki majdnem bement egy nehézvontató alá. A jobbra
kanyarodás bármikor megtörténhet. Ahhoz, hogy a balról jövők át tudják lépni a vasúti sínt, és
nehogy csak egy autó érjen át, a szabad jelzésen átjönnek az autósok.
Varga András osztályvezető: A Hunyadi utcából jobbra kanyarodó autósoknak kötelező
elsőbbséget adniuk.
Kővári László elnök: Van ott elsőbbségadás tábla?
Varga András osztályvezető: Igen.
Szegedi Attila bizottsági tag: De kis ívből kanyarodik. Szerinte nincs tábla ott.
Varga András osztályvezető: Tábla van, csak lámpa nincs.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Van elsőbbségadás tábla ott.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jelzi azt is, hogy a Gemenc Szálló zebrájáig van köztéri kiskuka. A
zebrától az uszodai zebráig viszont egy kiskuka sincs.
Varga András osztályvezető: Jelzi, hogy utánanéz ennek.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Gemenc Szállónak a tulajdonosa kérdezte, hogy mi lett a
szobrával.
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy a Tolnai Népújság elé került.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Erről egyszer már szó volt, és kiderült, hogy az a szobor nem is az ő
tulajdona.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Az alkotóé a tulajdonjog. Ez akkor került elő, amikor letörték a
szobornak a szarvát. A javításra pedig ajánlatot tett akkor az alkotó. Az elszállításkor igazolta,
hogy az az ő tulajdona.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Logikusabb lenne, ha a város tulajdona lenne.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az alkotó engedélye nélkül nem is lehetett volna elszállítani.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez így szokott lenni, de attól még nem az ő tulajdona.
Kővári László elnök: Az igazgatóságvezető úrnak már jelezte, hogy kellene az Alisca utcába pár
olyan kis kehely, amelybe bele lehet dobni a cigaretta csikkeket.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 55 perckor berekeszti.
K.m.f.
Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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