SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-19/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. október 24. napján (kedden) 13 óra 10 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Göttlinger István aljegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Doszpod Jánosné osztályvezető
Varga András osztályvezető
Rozinka Attila osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna 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

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 óra 10 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.

Varga András osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Javaslat a
Szekszárd, Széchenyi u. 18. szám alatti mélygarázs üzemeltetésére” tárgyú napirendi pontot,
tekintettel arra, hogy az üggyel kapcsolatban még további tárgyalások lefolytatására van
szükség.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére, és zárt ülés
keretei között tárgyalja meg a „Szekszárdi Kutyamenhely működése” tárgyú szóbeli
előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „288/2017.
(IX.27.) bizottsági határozat módosítása” tárgyú szóbeli előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy
a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg a „Heimann Zoltán kérelme” és a „Tóth László kérelme”
tárgyú írásbeli előterjesztéseket.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadását a kiegészítéssel
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadását, melyet bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Hozzájárulás kérése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő,
Szekszárd, Rákóczi u. 66. számú lakóingatlan előtt levő közkifolyó megszüntetésére
(250. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói-főcsatornába
való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására
(249. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város
műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése V. ütem” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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4. napirendi pont:
Javaslat zártkerti ingatlanok ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyására
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(262. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelemről szóló
12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (I. forduló)
(261. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről (tervezet)
(246. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges módosítása
(254. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rozinka Attila osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a MAHIR Cityposter Kft-vel
felülvizsgálatára
(251. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

megkötött

együttműködési

megállapodás

10. napirendi pont:
Külterületi közterületek elnevezése
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
11. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
12. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16.SE1-2017-00001 azonosítószámú „Ügyeleti Központ kialakítása”
című pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba vételéről szóló szerződés
jóváhagyására
(263. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. napirendi pont
Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra
pályázat benyújtására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területek
rehabilitációja” című pályázati felhívására „Szekszárd leromlott városi területének
rehabilitációja” című pályázat benyújtására
(265. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására
(267. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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17. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja” megnevezésű pályázat keretében a Szekszárd, Patak utca
3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti szociális lakásokat tartalmazó épületek felújítási,
korszerűsítési munkáira, valamint a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági épület
közösségi házzá való átalakítására vonatkozó tervezési feladatok ellátására” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
18. napirendi pont:
Az Állami Számvevőszék jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről
(257. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Szent István tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételére
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele
(260. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza) önkormányzati
tulajdonba vételére
(258. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Kirendeltségének közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

Katasztrófavédelmi
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23. napirendi pont:
Minden W-tel Kft. közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Tolna Megyei Kormányhivatal közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
26. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III. negyedév)
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
27. napirendi pont:
288/2017. (IX.27.) bizottsági határozat módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
Előadó: Máté Péter bizottsági tag
ZÁRT ÜLÉS:
28. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutyamenhely működése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
29. napirendi pont:
Tóth László kérelme
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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30. napirendi pont:
Heimann Zoltán kérelme
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
31. napirendi pont:
A Szekszárd, belterület 4635 hrsz-ú ingatlan (Alkotmány u. 23/A) hasznosítása
(269. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Hozzájárulás kérése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő,
Szekszárd, Rákóczi u. 66. számú lakóingatlan előtt levő közkifolyó megszüntetésére
(250. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Lakók jelezték, hogy szeretnék a közkifolyó megszüntetését
a Rákóczi utca 66. számú lakóingatlan előtt. Az új jogszabályi rendelkezés alapján az ÁNTSZ
hozzá kell, hogy járuljon ehhez. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
hatálybalépésekor az önkormányzat hatályon kívül helyezett egy helyi rendeletet, ami a
polgármestert ruházta fel hatáskörrel a közterületi vízvételi helyek és a közterületi tűzcsapok
megszüntetésével és áthelyezésével kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy ez a jogszabály
hatályon kívül lett helyezve, arra tesz javaslatot a hivatal, hogy az SZMSZ soron következő
módosításakor bővüljön ki a polgármester átruházott közgyűlési feladat- és hatásköre az előbb
elmondottakkal.
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 316/2017. (X.24.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
lévő, Szekszárd, Rákóczi u. 66. számú lakóingatlan előtt levő
közkifolyó megszüntetésével kapcsolatos hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Hozzájárulás kérése a
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő,
Szekszárd, Rákóczi u. 66. számú lakóingatlan előtt levő közkifolyó
megszüntetésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói-főcsatornába
való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására
(249. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ebben az esetben egy technikai jellegű döntésről van szó. A
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hiánypótlásban jelezte, hogy szükség lesz egy
megállapodásra, miszerint a Bogyiszlói víztisztító telepen keletkező csurgalékvizek befogadói
nyilatkozatát a Vízügyi Igazgatóság megadta, és az ehhez szükséges szivattyút pedig az E.R.Ö.V
működtetné.
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 317/2017. (X.24.)
határozata
a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek
Bogyiszlói-főcsatornába való átemelésének működéséről szóló
megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Vízműtelep
működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlóifőcsatornába való átemelésének működéséről szóló
megállapodás elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök
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3. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város
műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése V. ütem” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 318/2017. (X.24.)
határozata
a város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó
közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése - V. ütem megvalósításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó
közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése - V. ütem” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Meridián Mérnöki Iroda
Kft-vel (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Kővári László elnök

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

2017. október 31.
Dr. Molnár Kata jegyző
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3. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 5.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
Javaslat zártkerti ingatlanok ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyására
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A bizottság korábbi ülésén már tárgyalt és jóvá is hagyott
egy ehhez hasonló kérelmet. Elmondja, hogy minden költség a kérelmezőt terhelné most is,
de az önkormányzat hozzájárulására szükség van.
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 319/2017. (X.24.)
határozata
zártkerti ingatlanok ivóvíz ellátásáról szóló megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a Szekszárd, 10709/1, 10709/2, 10709/3,
10709/6, 10709/7 hrsz. alatti zártkerti ingatlanok ivóvízellátása tárgyában Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Nagy Ferenc ingatlantulajdonos és a
KAVECZKITERV Mérnök Iroda Kft. között létrejövő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
Ács Rezső polgármester
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5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(262. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Egy technikai jellegű módosításról van szó. A
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságának időközben
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság lett a neve. Ezt a változást át kell vezetni a
rendeletben.
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 320/2017. (X.24.)
határozata
a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági
és
Pénzügyi
Bizottsága
a
taxiállomás
igénybevételének
rendjéről
szóló
15/2004.
(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelemről szóló
12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (I. forduló)
(261. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az utóbbi időben több zajpanasz érkezett a
Polgármesteri Hivatalhoz, amely alapján indokoltnak látta a hivatal a zajvédelemről szóló
12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A hivatal hirdetményt tett közzé a
hivatal hirdetőtábláján, a Szekszárdi Vasárnapban, illetve az önkormányzat honlapján.
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Lehetősége volt a lakosságnak arra, hogy ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítsanak. Három
javaslat érkezett, amelyek az előterjesztésben ismertetésre kerültek. A határozati javaslat
arról szól, hogy a Közgyűlés felkéri a hivatalt a rendelettervezet elkészítésére. Központi
jogszabály előírja, hogy a zajvédelmi rendelet előkészítéséhez igénybe kell venni zaj- és
rezgésvédelmi szakértőt. A szakértő személyével kapcsolatban a Magyar Mérnöki Kamara
Tolna Megyei Mérnöki Kamarájától kérne javaslatot a hivatal.
dr. Mezei László bizottsági tag: Érdekelné, hogy milyen javaslatok érkeztek a lakosságtól.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az egyik javaslat a városközpontban megtartott
rendezvényekkel kapcsolatos. Szeretnék, ha a helyi rendelet 2. § (2) pontjában felsorolt
esetekre is vonatkozna a 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM rendelet 1. mellékletében
meghatározott határérték. Egy másik lakos a zárkerti ingatlanoknál a mezőgazdasági gépek
használatának időtartamában szigorúbb szabályokat vezetne be: munkanapokon 18.00-06.00,
munkaszüneti napokon 14.00-07.00, szabadnapokon pedig egyáltalán nem engedné meg a
mezőgazdasági gépek használatát. A harmadik javaslattevő a zajkeltő tevékenység tiltásának
kiterjesztését szeretné vasárnap délutánra, és ebédidőre, valamint szeretné a kutyatartást a
városban szűkíteni: véleménye szerint nagyobb területen kellene a kutyákat tartani, és
háztartásonként csak egyet.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a kellemetlenkedő szomszédok ellen nem tud
az önkormányzat rendeletet hozni. Vannak olyan emberek, akik nem tartják be a szabályokat.
A jelenleg hatályos rendeletet megfelelőnek találja. A zárkerti ingatlanoknak velejárója a
mezőgazdasági gépek használata. Ha ezt elkezdené korlátozni az önkormányzat, a végén már
utcákra lebontva kellene a rendeletben szabályozni a gépek használatát. Nem kellene a
részletekbe ennyire belebonyolódni. Ha nem lennének városi rendezvények, akkor arra
érkezne panasz, hogy miért nincsenek. A város egyik része jól érzi magát a rendezvényeken, a
másik része meg nem. Az ezzel kapcsolatos problémát az önkormányzat nem tudja megoldani.
Úgy gondolja, hogy a szomszédoknak meg kellene beszélniük egymással a problémát, és
közösen kellene megoldaniuk a helyzetet.
Kővári László elnök: Egyetért azzal, hogy szombaton és vasárnap ebéd után egy-két órát még
ne nyírja senki a füvet. De a teljes tiltást ő sem támogatja. Vannak olyan személyek, akiket
irritálnak a városi rendezvények, és minden rendezvény után panaszkodnak arra, hogy nem
tudtak aludni a zaj miatt. Azon el lehet gondolkodni, hogy a rendezvényeken ne hajnalig
szóljon a zene. Vagy esetleg a rendezvények helyszínét a lakótértől kicsit távolabbra kellene
tenni. Felháborította az is, hogy mennyi panasz érkezett múlt héten az útlezárások miatt. Az
embereknek örülniük kellene annak, hogy európai szintű rendezvény van Szekszárdon. Csak
negyed órát kellett várniuk az embereknek arra, amíg elmegy a delegáció. Intoleráns emberek
miatt nem szabad büntető jellegű szabályokat bevezetni. Toleranciára lenne szükség.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság határozatában szerepelne, hogy a
bizottság megfelelőnek tartja a hatályos rendeletet.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság a hatályos
rendeletet megfelelőnek tartja.
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 321/2017. (X.24.)
határozata
a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati
rendeletét megfelelőnek tartja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről (tervezet)
(246. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Göttlinger István aljegyző: Írásbeli állásfoglalást kért a hivatal a Kormányhivataltól,
tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal a felügyeleti szerve a hivatalnak. Az állásfoglalás még
nem érkezett meg, ezért arra kéri a bizottságot, hogy a rendelettervezetet a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja. Jogszabály határidőt állapít meg a Közgyűlésnek a rendelettervezet
elfogadására.
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Szabó Balázs bizottsági tag: Az aljegyző úr szerint ez nem politikai indíttatású előterjesztés.
Véleménye szerint ez egy központilag irányított, abszolút a Jobbik Magyarországért
Mozgalomra irányuló, országosra kiterjedt, a Rákosi rendszert idéző akciósorozat. Érdekes
módon minden önkormányzatban felütötte fejét ez a fajta módosítás a településkép védelem
mögé bújva, ezt kihasználva, a szólásszabadság megnyirbálásával. A kormánypárt jelen
pillanatban a médiát már magáénak tudhatja, gyakorlatilag ugyanis minden egyes megyei és
országos napilapot megvásárolt. Egyedül a plakát maradt az ellenzéknek a
véleménynyilvánításra. Most viszont már ez is be lesz tiltva. Minden eszközzel, tűzzel-vassal
írtják a másképpen gondolkodókat, a más véleményt nyilvánítókat. Elképesztőnek és
szomorúnak tartja, hogy betartatja a kormány ezt a fajta retorziót minden olyan
önkormányzattal, ahol a saját emberei ülnek. Nincsenek illúziói, nyilvánvalónak tartja, hogy
Szekszárd sem lesz kivétel, és itt is át fog menni ez a tervezet. Nem tudja, hogy meddig
működhet ez így. Tisztességes embereknek tartja a vele egy bizottságban, illetve Közgyűlésben
ülőket. Véleménye szerint nekik sem tetszik mindig az ilyen fajta retorzió.
Máté Péter bizottsági tag: Nem konkrétan ehhez az előterjesztéshez kapcsolódik, amit
mondani szeretne, de a városban nagyon sok helyen vannak kint olyan reklámfelületek,
útbaigazító táblák, amelyeknek a nagy része már nem is aktuális. Szeretné, ha a hivatal
felmérné ezt, és leszedetné azokat, amelyek már nem aktuálisak.
Varga András osztályvezető: Jelzi, hogy a közterület-felügyelők az elmúlt héten elkezdték
felmérni a közterületre kihelyezett reklámtáblákat.
Máté Péter bizottsági tag: Sok olyan reklámtábla van, ami magántulajdonra lett kirakva.
Varga András osztályvezető: Ebben az esetben fel fogják venni a kapcsolatot a
tulajdonosokkal.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 322/2017. (X.24.)
határozata
a
településképet
meghatározó
reklámok,
plakátok
elhelyezéséről szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a településképet meghatározó
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reklámok, plakátok elhelyezéséről szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges módosítása
(254. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rozinka Attila osztályvezető
Rozinka Attila osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság korábbi ülésén elviekben támogatta a PANNONSZALMA
Kft. kérelmét. Az előterjesztés ezt is tartalmazza?
Rozinka Attila osztályvezető: Igen.
Kővári László elnök: Az út, ami a város alatt elmenne, érintett ebben a területben?
Rozinka Attila osztályvezető: Az az út nem akadálya a megvalósításnak.
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 323/2017. (X.24.)
határozata
településrendezési
eszközök
2017/3.
sz.
részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2017/3. sz. módosítása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:
9. napirendi pont:
Javaslat a MAHIR
felülvizsgálatára

Cityposter

2017. október 26.
Kővári László elnök

Kft-vel

megkötött

együttműködési

megállapodás
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(251. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Ez a napirendi pont kapcsolódik a reklám rendelethez. A
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény elég sok változást hozott a
reklámokkal és reklámhordozókkal kapcsolatban. A törvénynek az egyik szakasza
felhatalmazást adott a Közgyűlésnek arra, hogy felülvizsgálja a település közterületének
reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződéseit. Jogszabályváltozásra tekintettel szükség
van a szerződés módosítására. Az előterjesztés ennek a megállapodásnak a módosítását
tartalmazza, a módosításokkal egységes szerkezetben.
Kővári László elnök: Korábban is kifogásolta, hogy ez a hirdető cég megvalósított fedett
buszvárókat, ami által ő rendelkezett a felületekkel. Ezek a buszvárók borzasztó állapotban
voltak mindig, sose voltak letakarítva. Érdekelné, hogy kinek a feladata a tisztán tartás.
Városképi szempontból nem emlékszik arra, hogy egyetlen egyszer is lemosta volna valaki
ezeket a buszmegállókat. Javasolná, hogy a módosításban mindenképp legyen tisztázva, hogy
ez kinek a feladata.
Szabó Balázs bizottsági tag: Kár úgy tenni, mintha ebben bárki is dönthetne most az itt ülők
közül. Mindenki tudja, hogy ebben a kérdéskörben is már réges régen eldöntötte a kormány,
hogy mi legyen a válasz.
Máté Péter bizottsági tag: A jogszabályi változásoknak kell megfelelni.
Kővári László elnök: Még szigorúbban változtatna, mert ami ezeken a hirdető felületeken
történik, az a legprimitívebb emberi megoldások közé tartozik.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy az utasvárók karbantartása és tisztítása
elkülönült ettől a megállapodástól, és egy önálló megállapodásban került rögzítésre. A tisztítás
és karbantartás egyébként a MAHIR Cityposter Kft. feladata lett volna.
Kővári László elnök: Mindenki sajátosan értelmezi a törvényeket. Ha az emberek nem tartják
be a jogszabályban leírtak, akkor teljesen felesleges döntéseket hozni vagy megoldásokat
keresni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
2 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 324/2017. (X.24.)
határozata
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a MAHIR Cityposter Kft-vel megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a MAHIR Cityposter
Kft-vel
megkötött
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatára” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Külterületi közterületek elnevezése
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A Közgyűlés korábbi ülésén elfogadta az
ezzel kapcsolatos ütemtervet. Az első etap 2017-re a Palánki hegy és környéke. Kollégái
bejárták a területet, beazonosították, és lehatárolták azokat, amelyeknél szükség van az
elnevezésre. Azokon a területrészeken, ahol volt valamilyen hagyományos, a köznyelvben már
szereplő elnevezés, ott erre tesz javaslatot az előterjesztésben a hivatal.
Kővári László elnök: Az egész ügy a bizottság kezdeményezésére indult el. Szeretné
megköszönni a hivatalnak az ezzel kapcsolatos alapos munkáját. Amikor megkapta az
előterjesztést, azt olvasta, hogy az interneten elérhető lesz ez térképileg. De azóta sem találta
meg.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ennek az ügynek lesz az a folyománya, hogy
ki fog alakulni egy végleges javaslat, ami után jegyző asszony közzé tenne egy közleményt.
Akkor lehetne rákeresni a honlapon térképpel együtt ezekre a területekre.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a javaslatoknak a 80%-ával egyetért. De bizonyos
javaslatoknál nem érti, hogy honnan származik az ötlet.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Szőlőfajtákból indult ki a hivatal sok esetben.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint egyesével kellene megnézni a javaslatokat, és
dönteni arról, hogy egyetért-e velük a bizottság. Ha jól érti, ez után még vár javaslatokat a
hivatal, amit utána megint meg kell, hogy tárgyaljon a bizottság.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Igen, ez így igaz.
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Máté Péter bizottsági tag: Ez esetben a bizottság is tehet új javaslatot azokban az esetekben,
amelyeknél nem ért egyet a hivatal javaslatával.
Kővári László elnök: A Dülő utca javaslat honnan jött?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Lehet, hogy a mezőőrtől vagy egy ott lakótól.
Kővári László elnök: És a Csillám dűlő elnevezés?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ez egy szőlőfajta.
Máté Péter bizottsági tag: Szekszárdon ez gyakori szőlő?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Nem annyira.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem a tipikus szőlőfajták kerültek megnevezésre
a javaslatban. Úgy gondolja, hogy tipikus szekszárdi szőlőfajtákról kellene elnevezni ezeket a
területeket, vagy pedig olyanról, amit az ott lakók termesztenek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez egy életszerű megoldás lenne.
Kővári László elnök: Viszont abban korábban megállapodás született, hogy Kékfrankos
utcának egy nagyobb terület lesz majd elnevezve.
Máté Péter bizottsági tag: Az ezerfürtűről is el lehetne nevezni az egyik külterületet.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Fritz borház levédette a cserszegit és a decsi szagost.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kérhetne a hivatal levéltárostól vagy történésztől is javaslatot.
Máté Péter bizottsági tag: Ki fog menni egy felhívás.
Kővári László elnök: Ettől függetlenül a hivatal megtehetné, hogy kikéri egy levéltáros vagy
történész véleményét. Adott esetben a Hegyközség Szekszárd véleményét is ki lehetne kérni.
Ehhez viszont el kellene döntenie a bizottságnak, hogy melyik javaslatok esetében kéri a
véleményt.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem kellene most egyesével dönteni, hogy
melyik javaslattal ért egyet a bizottság és melyikkel nem, hanem a Hegyközség Szekszárd és
egy levéltáros vagy történész véleményének kikérését követően kellene újra tárgyalni az
ügyet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Hegyközség Szekszárd, valamint Kaczián
János helytörténész véleményének kikérést követően hozza meg a végleges döntést.
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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 325/2017. (X.24.)
határozata
külterületi közterületek elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Külterületi közterületek
elnevezése” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban a Hegyközség
Szekszárd, valamint Kaczián János helytörténész véleményének
kikérését követően hoz döntést.
Határidő
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
Doszpod Jánosné 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 326/2017. (X.24.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdése alapján engedélyezi
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által kért nagy értékű
tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
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Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
Doszpod Jánosné 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 327/2017. (X.24.)
határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdése alapján engedélyezi
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kért kis és nagy értékű
tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16.SE1-2017-00001 azonosítószámú „Ügyeleti Központ kialakítása”
című pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba vételéről szóló szerződés
jóváhagyására
(263. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. 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 328/2017. (X.24.)
határozata
bérleti szerződés jóváhagyásáról a TOP-6.6.1-16.SE1-201700001 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című
pályázat vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-16.SE12017-00001 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ kialakítása”
című pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba
vételéről szóló szerződés jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

14. napirendi pont
Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra
pályázat benyújtására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés szöveges része és a térkép egyáltalán nincs
összhangban. Az előterjesztés olyan utcaneveket is tartalmaz, amelyek már nem léteznek,
mert más lett a nevük. A térkép viszont teljesen másról szól. Melyik a helyes?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A térkép a helytálló.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor viszont pontosítani kellene az előterjesztés szöveges részét.
Véleménye szerint így nem szabad elfogadni egy határozatot.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az előterjesztésben szereplő összeg viszont elég jelentős.
Kővári László elnök: A térképen a két négyes számozási terület igen messze van egymástól.
Máté Péter bizottsági tag: De egyforma színnel vannak jelölve. Ennek biztos, hogy oka van.
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Lehet, hogy azonos a helyrajzi száma a két
területnek.
Máté Péter bizottsági tag: Az kizárt dolog, ahhoz ugyanis messze vannak egymástól.
Véleménye szerint a bizottság a Közgyűlés ülése előtt negyed órával ismételten
megtárgyalhatná a javított előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés pontosítását követően hozzon
döntést az üggyel kapcsolatban.
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 329/2017. (X.24.)
határozata
pályázat benyújtásáról a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város
kialakítása” című pályázati felhívásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása”
című pályázati felhívásra pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztéssel kapcsolatban az előterjesztés pontosítását
követően hoz döntést;
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóságát az
előterjesztés pontosítására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 25.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető

Anna

15. napirendi pont:
Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területek
rehabilitációja” című pályázati felhívására „Szekszárd leromlott városi területének
rehabilitációja” című pályázat benyújtására
(265. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az elterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben itt is probléma van az utcanevekkel.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, de ez a 2011. évi népszámlálási adatok
alapján készült.
Máté Péter bizottsági tag: De akkor is át kell konvertálni az utcanevet. Véleménye szerint ezt
az előterjesztést is a Közgyűlés ülése előtt kellene ismételten megtárgyalja a bizottság, a
pontosítást követően.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az előterjesztés mindenképpen így kell,
hogy tartalmazza az utcaneveket. A KSH-nak ez a 2011. évi adata határozza meg a szegregált
területeket. Ezek mögött tüntetnék fel az új elnevezéseket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Számolt-e azzal a ténnyel a városvezetés, hogy egy kisebb
közösség műszaki színvonalát olyan jelentős mértékben befolyásolja ez a pályázat, hogy az
nagyon komoly feszültséget fog okozni a környezetében. Ezt hogy lehet majd kezelni? 163
millió forintot fordít az önkormányzat egy közösségre ingatlanokkal, amely kívülről jó
hangulatú tevékenységnek célszerű, de a feszültségek miatt kezelni kell majd a helyzetet.
Kővári László elnök: Adódott egy lehetőség, ami az előírásoknak megfelel.
dr. Mezei László bizottsági tag: A területen az egyik ingatlan értéke 30 millió forint lesz,
mellette pedig lesz egy viskó.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az előterjesztésben fel van tüntetve, hogy
mely területek a szegregátumok Szekszárdon. Múltkor is elhangzott, hogy a Patak utcában
levő kilenc lakóegység lesz felújítva. Azért erre a területre esett a választás, mert más
szegregált területeken vegyes tulajdonok vannak, és nincsenek egymás mellett található
önkormányzati tulajdonú ingatlanok. A pályázat feltétele, hogy ez a fejlesztés csak szegregált
területen valósítható meg. Az előterjesztésben feltüntették az összes szegregátumot, de
kijelölték azt is, hogy közülük melyiken valósulna meg a fejlesztés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Néhány ingatlan felújítása 163 millió forintba kerül. Ez komoly
feszültséget fog okozni.
Kővári László elnök: Persze lehetne azt is mondani, hogy ne csináljon semmit a város.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az életben vannak olyan fontos dolgok, mint a vízszolgáltatás,
szennyvízszolgáltatás, szemétgyűjtés-elhelyezés, energiaszolgáltatás. Ha ezeket alá tudná
rendelni a város ennek a pályázatnak, akkor azt lehetne mondani, hogy sikerült emberi
körülményeket biztosítani egy leszakadó térségben élő, halmozottam hátrányos emberek
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számára. E helyett néhány ember számára „luxuskörülményeket” biztosítana a város. Az előző
Közgyűlésen jelezte, hogy „Chicago”-ban nem fognak tudni változtatni a helyzeten az
emberek, hisz a helyzet önmaga minősíti az elmúlt évek döntéseit. Amíg az önkormányzat nem
tudja kezelni a vegyes tulajdonokat, addig ez a térség kezelhetetlen marad. Nem óriási
pénzekről van szó, ezért ezeket a vegyes tulajdonú ingatlanokat helyzetbe lehetne hozni azért,
hogy ezek a pályázatok ezen a térségen is megvalósulhassanak. Az ott élő emberek
önmaguktól nem fogják felszámolni ezt a helyzetet, mert nem is képesek és nem is hajlandóak
rá.
Máté Péter bizottsági tag: Nem az önkormányzat írta ki ezt a pályázatot, hanem csak pályázna
rá. Az összefüggő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására lehet most pályázni. Nincs
lehetőség a pályázat felosztására. Az ingatlanok a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez tartoznak.
Azért, mert a jelenlegi helyzet alapján bizonyos ingatlanokat nem lehet fejleszteni, még nem
kellene megtagadni a város tulajdonában álló ingatlanok fejlesztését.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szabó Balázs bizottsági tag: Csak nehogy az legyen, mint ami korábban történt a „Chicago”
melletti épületeknél. Ott ugyanis a felújítást követően két hónap múlva lebontották az
épületet, és eladták az épületre fordított dolgokat. Fél év múlva már nem volt se tető, se
cserép. Éppen ezért, ha megtörténik a felújítás, szükség lenne egy felügyeleti szerv
létrehozására, mert egyáltalán nem lenne biztonságban azon a környéken a felújított ingatlan,
kiindulva az ott élők mentalitásából.
Kővári László elnök: Szükség van az ellenőrzésre, hogy a felújított ingatlan meg is maradjon
abban az állapotban. Jó lenne, ha az ott lakók önmaguk vigyáznának az ingatlanokra.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 15 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szabó Balázs bizottsági tag: Van sok rendkívül szegény magyar család is a környéken, akik
adott esetben meg is őriznék ezeknek az ingatlanoknak az értékét és az állapotát.
Kővári László elnök: De a pályázati kiírás nem rájuk vonatkozik.
Máté Péter bizottsági tag: A pályázatnak az is része, hogy a felújítást követően a jelenlegi bérlő
kell, hogy visszaköltözzön majd az ingatlanba?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
Szabó Balázs bizottsági tag: Az ott lakónak nem célja megóvni az épületet, és ha pénzt tud
belőle szerezni, akkor fog is.
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Varga András osztályvezető: Az utcanevek nem érintik a határozati javaslatot, ezért
véleménye szerint a bizottság dönthetne most is.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, továbbá javasolja, hogy a bizottság kérje fel a
Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóságát arra, hogy az előterjesztésben található régi
utcanevek mellé tüntessék fel a jelenlegi utcaneveket is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 330/2017. (X.24.)
határozata
„Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című
pályázat benyújtásáról a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú
városok leromlott városi területek rehabilitációja” című
pályázati felhívásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok
leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati
felhívására „Szekszárd leromlott városi területének
rehabilitációja” című pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóságát, hogy az
előterjesztésben található régi utcanevek mellé tüntessék fel
a jelenlegi utcaneveket is.
Határidő:
Felelős:

2017. október 25.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető

Anna
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16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására
(267. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 331/2017. (X.24.)
határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE12017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás
aláírására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja” megnevezésű pályázat keretében a Szekszárd, Patak utca
3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti szociális lakásokat tartalmazó épületek felújítási,
korszerűsítési munkáira, valamint a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági épület
közösségi házzá való átalakítására vonatkozó tervezési feladatok ellátására” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Patak utcai ingatlanokkal kapcsolatban a
tervezési feladatokra vonatkozóan közbeszerzési értékhatár alatti eljárás került lefolytatásra,
ami sajnos eredménytelen lett, mert a három érvényes ajánlat helyett csak egy érkezett be.
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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 332/2017. (X.24.)
határozata
a Szekszárd, Patak utca 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti
szociális lakásokat tartalmazó épületek felújítási, korszerűsítési
munkáira, valamint a 3304 hrsz–ú ingatlanon található
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítására vonatkozó
tervezési feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.7.1-16 azonosítószámú,
„Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című
projekt a Szekszárd, Patak utca 3300/1, 3305, 3307 és 3308
hrsz. alatti szociális lakásokat tartalmazó épületek felújítási,
korszerűsítési munkáira, valamint a 3304 hrsz–ú ingatlanon
található gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítására vonatkozó tervezési feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

18. napirendi pont:
Az Állami Számvevőszék jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről
(257. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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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 333/2017. (X.24.)
határozata
az Állami Számvevőszék jelentéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az Állami Számvevőszék
jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Szent István tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételére
(268. 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 334/2017. (X.24.)
határozata
a Szekszárd, Szent István tér 15-17. számú ingatlan
önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárd, Szent
István tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba
28
1024jkv

vételére” tárgyú előterjesztés határozati
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

javaslatát

a

2017. október 26.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele
(260. 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 335/2017. (X.24.)
határozata
az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati ingatlan
adásvételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az Ipari Park fejlesztéséhez
kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza) önkormányzati
tulajdonba vételére
(258. 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 336/2017. (X.24.)
határozata
a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan önkormányzati
tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárd,
belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza)
önkormányzati tulajdonba vételére) tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Kirendeltségének közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

Katasztrófavédelmi

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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 337/2017. (X.24.)
határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közterület-használati díj
mérséklésére 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 Tolna
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Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (7100 Szekszárd, Mikes u.
16-22.) tűzoltófecskendő ünnepélyes átadása kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Minden W-tel Kft. közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(159. 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 338/2017. (X.24.)
határozata
a Minden W-tel közterület-használati díj mérséklésére
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 Minden Wtel Kft-nek (7100 Szekszárd, Bottyánhegyi ltp. 15. IV/20.)
ingyenes ételosztás kapcsán benyújtott, a közterület-használati
díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
Tolna Megyei Kormányhivatal közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
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(160. 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 339/2017. (X.24.)
határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatal közterület-használati díj
mérséklésére 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 Tolna
Megyei Kormányhivatalnak (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.)
pályaválasztási kiállítás kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj megállapításának
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Mekkora összeg van még a bizottság kereten?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: 880.000 forint.
Máté Péter bizottsági tag: Mindenképp támogatná az egyesületet. Szeretné, ha az egyesület
megint kijárna a játszóterekre is, úgy, ahogy régebben is tette.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság 200.000 forint összeggel támogassa a
Szekszárdi Polgárőr Egyesületet.
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 340/2017. (X.24.)
határozata
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2017. évi bizottsági kerete terhére a Szekszárdi Polgárőr
Egyesület részére 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít
működési költségek finanszírozására;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető

Anna

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 3.
Ács Rezső polgármester

Szegedi Attila bizottsági tag: Tekintettel arra, hogy a bizottsági kereten még fennmarad
680.000 forint, jelzi, hogy a közeljövőben a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület benyújtana
támogatási kérelmet ipari alpin technikával kapcsolatos képzésen való részvétel támogatása
céljából. Jelenleg is zajlik egy hat hétvégés, alapfokú tűzoltói tanfolyam, amelyen részt vesz az
egyesület. 10-12 fő jelezte a Szekszárdi Tűzoltóságtól, hogy részt venne ipari alpin technikával
kapcsolatos képzésen. Ehhez az egyesület is csatlakozott, tekintettel arra, hogy már létrejött
az együttműködési megállapodás az egyesület és a katasztrófavédelem között. Értesültek
arról, hogy Budapestről ingyen lejönnének oktatást tartani az egyesülethez és a tűzoltóság
embereihez. Legalább három főnek kellene ipari alpin technikás szerelvényekkel rendelkeznie
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ahhoz, hogy bármikor önálló beavatkozó egységként is megjelenhessenek egy káresemény
helyszínén. A képzéshez a központi lehetőség ingyen lehetséges, de az alpin technika
berendezéseinek, valamint a kötelek, hevederek beszerzésére Budapestről nem tudnak anyagi
támogatást nyújtani. Májusban lett volna lehetőség egy pályázaton való részvételre, de az
egyesület lecsúszott róla, mert akkor még nem volt bejegyezve. Így csak jövő májusban tud
majd pályázni az egyesület. Viszont, ha elindul a képzés, és a bizottság támogatja az
egyesületet, akkor már a megfelelő eszközökkel tudna megjelenni az egyesület a képzésen.
Gyurkovics János bizottsági tag: Ez a tanfolyam most kezdődött?
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen, eddig két képzés volt, még négy van vissza. Ezekre a
képzésekre szombaton kerül sor, reggel nyolctól délután négyig.
Kővári László elnök: Az egyesület nyújtson be támogatási iránti kérelmet.
26. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III. negyedév)
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 341/2017. (X.24.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben
hozott – 2017. július 1. – 2017. szeptember 30. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Kővári László elnök

27. napirendi pont:
288/2017. (IX.27.) bizottsági határozat módosítása
(szóbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
Előadó: Máté Péter bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 31 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné, ha a határozatban rögzítve lenne, hogy a tükör
kihelyezésének nincs értelme, de ha a kérelmező szeretné, akkor ki lesz helyezve a tükör az ő
költségére. A tükör kihelyezését nem tartja indokoltnak a bizottság, de ha ragaszkodik hozzá
a kérelmező, akkor ki lehet helyezni. A múlt ülésen tárgyalta a bizottság ezt a kérelmet, és a
határozatba „jóváhagyja” kifejezés lett leírva. Itt nem jóváhagyásról van szó, hanem
engedélyezésről. Azért kellene átfogalmazni a határozatot, hogy a kérelmező számára is
egyértelmű legyen. Itt volt a kérelmező az alpolgármester asszony fogadóóráján, és nem
értette, hogy hogyan lehet az, hogy a bizottság támogatja a tükör kihelyezését, de a kérelmező
költségére. A bizottság nem támogatja a kérelmet, de megengedi a kérelmezőnek, hogy a saját
költségén kihelyeztesse a tükröt. A rendőrségtől is voltak kint megtekinteni a helyszínt, a
megtekintés alapján levont következtetésüket pedig ismertette a rendőrség egyik munkatársa
a bizottság szeptemberi ülésén. A rendőrségnek ugyanaz a véleménye, mint neki: ezen a
helyen nem lehet gyorsan kihajtani, mert a Pollack Mihály utca körülbelül 70 centiméterrel
magasabban van, mint a Tompa utca. Éppen emiatt ott mindenképp lassítani kell. Balra
nagyon jól ki lehet látni, mert nemrég bontották le ott a házat. Fél év múlva, vagy egy év múlva,
ha felépül a ház, már nem lehet kilátni balra se, de akkor sem lesz ennek jelentősége, mivel
mindenképp stop tábla jelleggel meg kell állni, mert nem lehet felmenni oda. A kérelmező
szerint azért kell tükröt kitenni, mert valaki dudál azért, hogy a gyalogos ne jöjjön ott el, és ez
zavarja. Ezt nem érti meg, mert a tehermentesítő út mellett, a vasútállomás
tőszomszédságában van a terület, ahol mindig nagy a forgalom, éppen ezért zajos is.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság módosítsa a 288/2017. (IX.27.) számú
határozatát, és kerüljön rögzítésre, hogy a tükör kihelyezését nem tartja indokoltnak, de
engedélyezi a tükör kihelyezését, amennyiben a kérelmező vállalja annak költségét.
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 342/2017. (X.24.)
határozata
a 288/2017. (IX.27.) bizottsági határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 288/2017. (IX.27.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Tompa utcában KRESZ tükör
kihelyezésére irányuló kérelmet megtárgyalta és úgy határoz,
hogy a tükör kihelyezését az érintett területre nem tartja
indokoltnak. A bizottság abban az esetben engedélyezi a tükör
kihelyezését, amennyiben a kérelmező vállalja annak költségét.”
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 35 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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