SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-8/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. május 23. napján (szerdán) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Kővári László elnök
Szabó Balázs bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kelemen Marianna beruházási és műszaki
ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója
Molnár Gábor a Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. képviselője
Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezető igazgatója

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.

Máté Péter elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „A Szekszárd és
Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme” tárgyú írásbeli előterjesztést. Javaslatot
tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi nyári gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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ZÁRT ÜLÉS:
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Tóbi Balázs könyvvizsgáló
Gyurkovics János FB elnök
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(139. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
dr. Haag Éva FB elnök
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
dr. Haag Éva FB elnök
9. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
10. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
3
0523jkv

Gárdi Gábor FB elnök
11. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Kővári László FB elnök
12. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Bay Attila ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
Máté Péter FB elnök
NYILVÁNOS ÜLÉS:
13. napirendi pont:
Javaslat az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Szekszárdi Diákétkeztetési Kft." ellenőrzéséről
készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
ZÁRT ÜLÉS:
14. napirendi pont:
Szekszárdi Közművelődési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(136. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
Csillagné Szánthó Polixéna FB elnök
15. napirendi pont:
Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató
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16. napirendi pont:
A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
17. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Máté Péter FB elnök
18. napirendi pont:
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(134. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Gyurkovics János FB elnök
NYILVÁNOS ÜLÉS:
19. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2017. évi tapasztalatairól
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
20. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(155. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
21. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítmény adatairól
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
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Meghívott: Molnár Gábor a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője
22. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV.12.)
önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő
hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(149. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
24. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 4., valamint 6-7. függelékének módosítására
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
25. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
26. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok
Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárd, Szent
István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület, Szekszárd belterület 3953 hrsz.) létesítendő
konferencia szállodára
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
27. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok
Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi
Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon
létesítendő sportszállóra
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(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
28. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
29. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének
biztosítása
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
30. napirendi pont:
Beszámoló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
31. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadására és a köznevelési szerződés módosítására
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
32. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
33. napirendi pont:
Javaslat a Kölcsey lakótelep 25. szám alatti orvosi rendelők felújítására tekintettel a Tolna
Megyei Balassa János Kórházzal kötendő ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
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34. napirendi pont:
Javaslat a Bűnmegelőzési projekt megvalósításához kapcsolódó „Összefogással a bűn ellen,
az ÉLETÉRT” című benyújtott pályázat jóváhagyására
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
35. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a „Szekszárd
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
36. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 2411/7. hrsz-ú közút (Damjanich u.) önkormányzati tulajdonba vételére
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
37. napirendi pont:
Kérelem külterületi önkormányzati ingatlan vételére
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
38. napirendi pont:
A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
39. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási feladatok ellátására irányuló pályázat elkészítése, szakértői
közreműködés” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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40. napirendi pont:
„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott egyes
intézmények vizesblokkjainak és főzőkonyháinak tisztasági festésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
41. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
42. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
43. napirendi pont:
Telek-kiegészítési kérelem
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
44. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd belterület 1113 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
45. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2018. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
46. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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47. napirendi pont:
A Közalkalmazotti Horgász Egyesület támogatási kérelme
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
48. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes

1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Az alapító okirat
módosítására azért van szükség, mert a Garay Élménypince nem lett bejegyezve külön
telephelyként az alapító okiratba. Nemcsak a Garay Élménypincére kell gondolni, hanem
ennek a geometriai meghosszabbítására is a Vármegyeháza alatt. Ez a kormányhivatal
tulajdonában van, és 140 m2 területű. Ezt ki kellene, hogy bérelje a cég, mert megkérték a
jövedéki engedélyeket annak érdekében, hogy viszonteladókat is ki tudjanak szolgálni borral.
Ennek feltétele egy minimum 100 m2 nagyságú külön helyiség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 164/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy technikai jellegű módosításról van szó. Az
állami támogatások évközben rendkívüli támogatásként jelennek meg a költségvetési
rendeletben, majd ezt követően a Magyar Államkincstár mondja meg, hogy melyik soron kell,
hogy megjelenjenek a rendelet módosításakor ezek a támogatások. A rendeletmódosítás ezt
tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 165/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
11
0523jkv

Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés igen részletes, ezért csak röviden szeretné
kiegészíteni. A hivatal mindig be kell, hogy számoljon a Modern Városok program és a
pályázatok alakulásáról. A bevételi főösszeg 14 milliárd forinttal, a kiadási főösszeg 11 milliárd
forinttal teljesült. A körülbelül három milliárd forintos többlet az év végén az önkormányzat
számlájára került.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 166/2018. (V.23.)
határozata
a
2017.
évi
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi nyári gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A város már évek óta támogatja a gyermekétkeztetést
valamennyi szünetben. Azok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek a szülei
nem tudják biztosítani a meleg ételt, a szünetekben is hozzájuthatnak ingyen az ebédhez. A
gyermekétkeztetést mindig egy iskolában látja el az önkormányzat. Az önkormányzat június
16-tól augusztus 31-ig biztosítaná a szünidei étkezést. A jogszabályi előírások alapján legalább
43 napon kell biztosítani az étkezést, de az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a teljes
szünidő alatt részesüljenek a gyermekek ebédben.
Máté Péter elnökhelyettes: Ezt csak a szociálisan rászorultak vehetik igénybe?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek vehetik igénybe. Tapasztalatok alapján 60-70 fővel kell számolni idén.
Máté Péter elnökhelyettes: A szülőknek kell érte fizetni?
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem. Az önkormányzat kap erre valamennyi állami
támogatást, de az összeg nagy részét a saját költségvetéséből kell, hogy fizesse.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 167/2018. (V.23.)
határozata
a 2018. évi nyári gyermekétkeztetés időtartamának
meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2018. évi nyári
gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

A bizottság 8 óra 04 perctől zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság 9 óra 19 perctől nyilvános ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirend
szerint.
13. napirendi pont:
Javaslat az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Szekszárdi Diákétkeztetési Kft." ellenőrzéséről
készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 176/2018. (V.23.)
határozata
az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jelentésben
foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Állami
Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése-Szekszárdi
Diákétkezetési Kft.” ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt
megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatait a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

A bizottság 9 óra 23 perctől zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével – 10 óra 01 perctől - nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
19. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2017. évi tapasztalatairól
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 182/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól szóló
beszámolóról
14
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2017. évi tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(155. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 183/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi
tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítmény adatairól
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Meghívott: Molnár Gábor a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője
Máté Péter elnökhelyettes: Köszönti a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (a
továbbiakban: DDKK) képviselőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Elmondja, hogy a
tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a közszolgáltatás vesztesége. Úgy tudja, hogy a
polgármester úr és a DDKK képviselője már tárgyalásokat folytatnak a veszteséggel
kapcsolatban.
Máté Péter elnökhelyettes: A menetrenddel kapcsolatos veszteség az önkormányzatot
terheli, mert az önkormányzat határozta azt meg. A menetrendek felülvizsgálatát az
önkormányzat már megrendelte, bízik benne, hogy az új menetrenddel sikerül még jobban
csökkenteni a veszteséget.
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: A veszteség abból is
adódik, hogy sok a díjmentesen vagy kedvezményesen utazó utas. Egyébként ez a szolgáltatás
egy városban sem nyereséges. Egy olyan közszolgáltatásról van szó, amelynek vannak olyan
szabályai, amelyek függetlenek a szolgáltatást végző cégtől.
Máté Péter elnökhelyettes: Erre kap kompenzációt a cég?
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Igen. Megyei jogú város
esetében 120,- Ft/fő/hó a január 1-jei KSH szám alapján.
Máté Péter elnökhelyettes: 152 millió forint veszteség megtérítését kéri a cég.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslattal a polgármester úr felhatalmazást is kap arra,
hogy a bemutatott veszteség megtérítésével kapcsolatosan egyeztetéseket folytasson le a
közszolgáltatóval.
Máté Péter elnökhelyettes: Hogyan alakulnak a jegyárak?
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: A jegyárak 2013 óta
nem változtak. Véleménye szerint a jegyárak emelésével még kevesebb utas venné igénybe a
szolgáltatást.
Máté Péter elnökhelyettes: A többi nagyvároshoz képest Szekszárdon magas az ára a
jegynek?
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Nem, sokkal
alacsonyabb. Talán a legalacsonyabb megyei jogú városi szinten. Más városokban 270-300
forint között van a legolcsóbb jegy, Szekszárdon 220 forint. Nagyobb városokban lehet a
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sofőrnél is jegyet venni, viszont az drágább. Kisebb városokban, mint Bonyhádon vagy
Bátaszéken 190 forint körül van a jegy, de ott kevesebb vonal is van. Bátaszéken például egy
kocsival látják el a helyi járatot.
Máté Péter elnökhelyettes: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 184/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2017. évi
teljesítmény adatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló Szekszárd város
helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítmény adatairól”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV.12.)
önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő
hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(149. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 185/2018. (V.23.)
határozata
a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.
(IV.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő
hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyben központosított
közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati
rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.
(XII.23.)
önkormányzati
rendelet
helyben
központosított közbeszerzésekkel összefüggő hatásköri
rendelkezéseinek
hatályon
kívül
helyezéséről
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a szabályzatot a hivatal dolgozta ki, de egyeztetéseket
folytattak a közbeszerzési tanácsadóval is, akinek szerződésbeli kötelezettsége a szabályzat
véleményezése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 186/2018. (V.23.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Közbeszerzési
Szabályzatának
18
0523jkv

elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

24. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 4., valamint 6-7. függelékének módosítására
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés javaslatot tesz a hivatal állományának két fővel
történő emelésére. A pályázatokkal kapcsolatos munkaterheket nem tudja már a hivatal az
eddigiekhez hasonlóan ellátni. Úgy látja, hogy most már szükség van létszámbővítésre. TOP
forrásokból két álláshelyet lehet biztonságosan finanszírozni. Határozott időre vennék fel a két
kollégát, 2019. december 31-ig.
Máté Péter elnökhelyettes: Van olyan személy, aki elvállalná a határozott idejű állást?
dr. Molnár Kata jegyző: Már meghirdették a pályázatokat, a kiválasztás pedig folyamatban
van. Egy pénzügyes kolléga és egy pályázati referens érkezne a hivatalba. Ezen kívül az
előterjesztés javaslatot tesz még a tevékenységi kör bővítésére könyvelési szempontból,
valamint a választókerületeknél az utcanevek aktualizálására is.
Máté Péter elnökhelyettes: Megjegyzi, hogy az utcaneveknél talált hibát. A Zrínyi utcánál 546tól 48-ig tart az adott körzet.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy ezt még át fogják nézni a kollégáival.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 187/2018. (V.23.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 4., valamint 6-7. függelékének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szervezeti és
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Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 4., valamint 6-7. függelékének módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

25. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Egyrészt jogszabályi kötelezettség a hivatal tevékenységéről szóló
beszámoló elkészítése, másrészt a közös hivatali megállapodásban is rögzített feladata a
jegyzőnek, hogy beszámoljon a hivatal tevékenységéről. Szálka Község Önkormányzatával
évközben többször is kellett egyeztetni a finanszírozással kapcsolatban, valamint a
feladatellátás is módosult. A beszámoló elkészítésének a metodikája megegyezik az előző
évekéhez. Megkérte az igazgatóságvezetőket és az osztályvezetőket, hogy a saját szervezeti
egységükkel kapcsolatban értékeljék az előző évet az általa megadott szempontokkal
kapcsolatban. A vezetőktől kapott anyagot összegezte. Elmondja, hogy voltak olyan részei is a
vezetők által elkészített anyagoknak, amelyek neki, mint vezetőnek szólnak, ezért ezeket nem
tartalmazza a beszámoló. Megállapította azt is, hogy lehetetlen összefoglalni a hivatal
munkáját hiánytalanul, mert sok olyan munkát is végez a hivatal, amelynek nincs
adminisztratív vonzata. Évről évre előrébb jut bizonyos dolgokban a hivatal. Úgy gondolja,
hogy a vagyonhasznosítás terén nagyot lépett előre a hivatal. Ezen a területen ugyanis nagyon
tudatos tevékenységet kell, hogy végezzen az önkormányzat. Elmondja, hogy felvesznek egy
vagyonhasznosítási ügyintézőt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 188/2018. (V.23.)
határozata
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal 2017. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok
Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárd, Szent
István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület, Szekszárd belterület 3953 hrsz.) létesítendő
konferencia szállodára
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 189/2018. (V.23.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósítandó
„Szálláshelybővítés Szekszárdon történő megvalósításának
előkészítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges
részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséről
(Konferencia hotel)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány
(MT) elkészítésére a Modern Városok Program keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a
Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E”
épület, Szekszárd belterület 3953 hrsz.) létesítendő
konferencia szállodára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az MSB
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök
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2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel (7621 Pécs, Megye
u. 7/1) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

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

2018. június 8.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

27. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok
Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi
Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon
létesítendő sportszállóra
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 190/2018. (V.23.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósítandó
„Szálláshelybővítés Szekszárdon történő megvalósításának
előkészítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges
részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséről
(Sportszálló)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány
(MT) elkészítésére a Modern Városok Program keretében
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a
Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti,
természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő
sportszállóra” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az MSB
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel (7621 Pécs, Megye
u. 7/1) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

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

2018. június 8.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

28. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ez a társulás a 2. számú Óvoda és bölcsőde
fenntartásáról szól. A 2. számú Óvodának Szekszárdon két telephelye van, egy a Mérey
utcában, egy pedig a Kadarka utcában. Ezen kívül van még egy óvoda Szedresben, és egy
Medinán is. Most újdonság lesz, hogy mindhárom településen mini bölcsődei csoportok
fognak beindulni.
Máté Péter elnökhelyettes: Úgy, ahogy a Kadarka utcában?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. Szedresben már el is készült, így ott egészen
biztos, hogy az egységes óvoda-bölcsődei csoport kettéválik, és három óvodai csoport és egy
mini bölcsőde fog működni. Medinán még folyamatban van az előkészítés.
Máté Péter elnökhelyettes: Van három óvodai csoportra való gyerek Medinán?
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dr. Horváth Annamária oktatási referens: Medinán egy óvodai csoport van, de az több, mint
20 fővel működik már évek óta.
Máté Péter elnökhelyettes: Vegyes csoport?
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Igen. Szekszárdon már működik egy munkahelyi
bölcsőde és egy normál bölcsődei csoport is. A kettő között annyi a különbség, hogy a városi
bölcsődében 10-12 gyermek lehet, míg a munkahelyiben öt. A mini bölcsődében maximum
hét gyermeket lehet fogadni csoportonként. A társulás megalakulásakor az volt a cél, hogy a
kis településeken is biztosítva legyen a gyermekek ellátása. Egyre kevesebb gyermek születik
Szekszárdon is.
Máté Péter elnökhelyettes: Nem így látja.
dr. Horváth Annamária oktatási referens: 2017-ben, Szekszárdon a védőnők adatai alapján
270 gyermek született, míg előző évben 304. Ez az adat nem tartalmazza a be- és
kiköltözéseket. Tegnap tartotta a Humán Bizottság az ülését, ahol Horváth Erika elmondta,
hogy gyakorlatilag egy csoportnyi gyerek jön-megy folyamatosan.
dr. Molnár Kata jegyző: Van olyan gyermek is, aki többször jön-megy egy nevelési éven belül.
A tegnapi bizottsági ülésen az is elhangzott az ingyenes étkezéssel kapcsolatban, hogy az
óvodában egy nyilatkozat elegendő a jogosultsághoz, míg a bölcsődében jövedelemigazolásra
is szükség van. Tekintettel a nagy mozgásra, nincs rálátása a családok anyagi helyzetére az
óvodának.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 191/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről és a társulási
cél megvalósulásáról ” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2018. május 24.
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Felelős:

Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének
biztosítása
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: 2010 óta évente szerződést köt az önkormányzat a
Comenius Általános Iskola fenntartójával. Idén ismételten hét hétre tudják vállalni a
napközbeni felügyeletet, júliustól augusztus 20-ig. Elmondható, hogy az igénybe vevők
létszáma évről évre növekszik.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez azért is van így, mert nagyon jó minőségű szolgáltatást nyújt az
iskola remek programokkal. A tankerülettel is szerződése van az önkormányzatnak, így a nyári
szünet első és utolsó két hetét a tankerület oldja meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 192/2018. (V.23.)
határozata
az általános iskolai tanulók iskolai nyári szünetben történő
napközbeni felügyeletének biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az általános
iskolai nyári szünetben történő napközbeni
biztosítása” tárgyú előterjesztés határozati
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

Közgyűlésének
iskolai tanulók
felügyeletének
javaslatát a

2018. május 24.
Kővári László elnök

30. napirendi pont:
Beszámoló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
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Kovács Lászlóné osztályvezető: Az adóbevételek az előző évekhez hasonlóan alakultak, és
kicsivel a 100 százalék alatt maradtak. A legnagyobb bevételt továbbra is az iparűzési adó
jelenti 2,2 milliárd forinttal. Ki kell még emelni az építmény- és a telekadót is.
Máté Péter elnökhelyettes: Az építmény-és a telekadóval kapcsolatban nagy volt a
felháborodás kezdetben.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Véleménye szerint ezeknek az adóknak a mértéke jóval a
törvényi maximum alatt van. Továbbra is problémát jelentenek a felszámolás és
kényszertörlés alá kerülő cégek, amelyekből egyre több van. A felszámolók az egyszerűsített
felszámolás irányába mennek, amelyből egyáltalán nem várható pénzösszeg. Ezeket a
hátralékokat még négy évig próbálják behajtani, utána viszont elévül a végrehajtáshoz való
jog. Megnehezíti még a végrehajtást az is, hogy a nem fizetők általában visszatérő ügyfelek, és
több évnyi hátralékot görgetnek. Azokkal az adózókkal, akiknek csak átmeneti problémájuk
van, meg szokott egyezni az önkormányzat egy-két havi részletben. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzat vállalkozóbarát adópolitikát folytat.
Máté Péter elnökhelyettes: Nem hallott panaszt az önkormányzat munkájára.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Elmondja, hogy nem is volt még végrehajtási kifogás sem az
önkormányzattal szemben, valamint az elmúlt öt évben fellebbezés sem.
Szegedi Attila bizottsági tag: Gépjárműadóból mekkora összeg marad az önkormányzatnál?
Kovács Lászlóné osztályvezető: 40 százalék. Az az önkormányzat adóztatja a gépjárművet,
amelynek a területén a magánszemélynek az állandó lakóhelye van, gazdálkodó szervezetek
esetében pedig ahol a székhely van. Ha ettől eltérő telephely van bejegyezve, akkor
engedéllyel a telephely szerint önkormányzat.
Szegedi Attila bizottsági tag: A járműkategóriák mértékét nagyon fájlalja. Egy
motorkerékpárra akkora összegű adót kell, hogy fizessen, mint egy kamionra.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Mert új motorról van szó.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem, már 10 éves. A köbcenti és a lóerő miatt kell ekkora adót
fizessen.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Gépjárműveknél elkülönítve van az adóalap megállapítva a
személygépjárműre és a tehergépjárműre. A személygépjárműveket a teljesítmény és az
életkor alapján kell adóztatni, a tehergépjárműveket pedig az összsúly és környezetvédelmi
besorolás szerint.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes 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 193/2018. (V.23.)
határozata
a 2017. évi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a 2017. évi
adóbevételek alakulásáról” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

31. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadására és a köznevelési szerződés módosítására
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 194/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
vagyonkezelési szerződés elfogadásáról és a köznevelési
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadására és a köznevelési szerződés
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatait a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2018. május 24.
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Felelős:

Kővári László elnök

32. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés lényege
a mellékletekben rejlik. A belső ellenőrzéseket az önkormányzat tervezi meg, a külső
ellenőrzések az önkormányzattól függetlenek. A táblázatok ezeket az ellenőrzéseket
tartalmazzák. Az intézményekről külön táblázat készült. A múzeum és a könyvtár jelezte, hogy
náluk nem zajlott ellenőrzés
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 195/2018. (V.23.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben
lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Ellenőrzési jelentés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben
lezajlott ellenőrzésekről” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

33. napirendi pont:
Javaslat a Kölcsey lakótelep 25. szám alatti orvosi rendelők felújítására tekintettel a Tolna
Megyei Balassa János Kórházzal kötendő ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes 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 196/2018. (V.23.)
határozata
a Kölcsey lakótelep 25. szám alatti orvosi rendelők felújítására
tekintettel a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötendő
ingatlanhasználati megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Kölcsey lakótelep
25. szám alatti orvosi rendelők felújítására tekintettel a Tolna
Megyei Balassa János Kórházzal kötendő ingatlanhasználati
megállapodás elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

34. napirendi pont:
Javaslat a Bűnmegelőzési projekt megvalósításához kapcsolódó „Összefogással a bűn ellen,
az ÉLETÉRT” című benyújtott pályázat jóváhagyására
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző: A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által
kiírt pályázatról van szó, amelynél négy fő prioritás lett meghatározva: településbiztonság,
gyermek-és ifjúságvédelem, a bűncselekmény áldozatainak segítése és az áldozattá válás
megelőzése, valamint a bűnismétlés megelőzése. Az önkormányzat a gyermek-és
ifjúságvédelmet választotta. A pályázatot Kálóczi Andrea és Tolácziné Varga Zsuzsanna segített
összeállítani. A pályázat keretében kialakításra került egy programterv, amelyben gyermek- és
ifjúságvédelmi programok vannak. Ezek a programok a gyermekekre lettek kitalálva.
Máté Péter elnökhelyettes: Egy tízéves gyermeket mennyiben érinthetnek ezek a programok?
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző: Van például egy nyári napközi a
gyermekjóléti központban. Vannak családi megelőző programok.
Máté Péter elnökhelyettes: Mekkora pénzösszegre lehet pályázni?
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Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző: A pályázat összes bruttó költsége
12.588.753 forint. A pályázathoz nem kell önrészt biztosítani, csak pályázatonként 20.000
forintot kell elutalni a Belügyminisztérium részére.
Máté Péter elnökhelyettes: Miről szól a határozati javaslat?
dr. Molnár Kata jegyző: A pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról, ugyanis a
pályázatot már be kellett nyújtani.
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző: Együttműködési megállapodást is
kellett kötni három szervezettel, amelyet szintén jóvá kell hagyni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 197/2018. (V.23.)
határozata
a Bűnmegelőzési projekt megvalósításához kapcsolódó
„Összefogással a bűn ellen, az ÉLETÉRT” című benyújtott
pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Bűnmegelőzési
projekt megvalósításához kapcsolódó „Összefogással a bűn
ellen, az ÉLETÉRT” című benyújtott pályázat jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

35. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a „Szekszárd
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A TOP projekt keretében korábban írt már
ki beszerzést az önkormányzat irodaszer beszerzésére, amely sajnos eredménytelen lett. Az
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eljárás meg lett ismételve, és az önkormányzat megkereste a meghívott cégeket, amelyek
ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy küldenek ajánlatot. A felhívásra a benyújtásra nyitva
álló határidőn belül csak két ajánlat érkezett be, ezért az eljárást megint eredménytelennek
kell nyilvánítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 198/2018. (V.23.)
határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében irodaszer beszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére a „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú
projekt
keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a „272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet alapján a piaci ár igazolásához három
ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

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

2018. május 23.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új
pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2018. június 1.
dr. Molnár Kata jegyző

36. napirendi pont:
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Javaslat a szekszárdi 2411/7. hrsz-ú közút (Damjanich u.) önkormányzati tulajdonba vételére
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szegedi Attila bizottsági tag: Miért van szükség ennek a területnek az önkormányzati
tulajdonba vételére?
Máté Péter elnökhelyettes: Például a kerékpárút kialakítása miatt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 199/2018. (V.23.)
határozata
a szekszárdi 2411/7. hrsz-ú közút (Damjanich u.)
önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a szekszárdi2411/7.
hrsz-ú közút (Damjanich u.) önkormányzati tulajdonba vételére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. május 24.
Kővári László elnök

37. napirendi pont:
Kérelem külterületi önkormányzati ingatlan vételére
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Újabban nem járják be a helyszínt a döntés előtt.
Varga András osztályvezető: Ebben az esetben nem lett volna értelme megtekinteni a
területet.
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Máté Péter elnökhelyettes: A bizottság meg kellene, hogy határozzon egy minimál árat.
Szegedi Attila bizottsági tag: 150 forintot szokott megállapítani a bizottság.
Varga András osztályvezető: Ebben az esetben szántóról van szó.
Máté Péter elnökhelyettes: 200 forintra tesz javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 200/2018. (V.23.)
határozata
Pásztori Lajos termőföld vételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
0730/8 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2422 m2 alapterületű
ingatlan Pásztori Lajos (Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 4/B.
III/8.) részére történő értékesítéséhez. A Bizottság az
értékesítésre kerülő ingatlant az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken - mely nem lehet kevesebb 200, - Ft/m2 + ÁFA
összegnél – értékesíti.
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

38. napirendi pont:
A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A cég képviselője itt volt a hivatalban, és jelezte, hogy változtatni
szeretne a kérelmen. Az OMV kút mellett egy fix bódét helyezne el, mint ami a Tesco bejárata
előtt is van.
Máté Péter elnökhelyettes: Az ott nem magánterület?
Varga András osztályvezető: Nem. A kérelmező jelezte, hogy a Food Truck autót felvinné a
kilátóra.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint ezt nem lenne szabad engedélyezni egyelőre.
A kérelem megtárgyalását el kellene halasztani a bizottság következő ülésére. Utána kellene
nézni több kérdésnek is, például, hogy ki fogja gyűjteni a kilátón a szemetet. Bár nem tartozik
a napirendi ponthoz, de jelzi, hogy körbe kellene vágni a kilátón a növényeket, mert jelenleg
nem lehet kilátni a kilátóról. Csak akkor lehet látni, ha felmegy az ember a kis építményre.
Főleg a hátsó oldalra nem lehet kilátni.
Varga András osztályvezető: A hátsó oldal nem az önkormányzaté.
Máté Péter elnökhelyettes: Elől se lehet látni. A büféautóra visszatérve elmondja, hogy a
fiatalok most is rengeteget szemetelnek.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Rendes vizesblokk sincs ott.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az
előterjesztést.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
39. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítási feladatok ellátására irányuló pályázat elkészítése, szakértői
közreműködés” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: 2018. december 31-el lejár a közszolgáltatási szerződése az
önkormányzatnak a DDKK-val. A vonatkozó jogszabály alapján ki kell írni egy pályázati felhívást
az új közszolgáltató kiválasztása kapcsán. Ennek az előkészítésével kapcsolatos
tevékenységekről szól az előterjesztés.
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Máté Péter elnökhelyettes: Ez nem a menetrendre vonatkozik?
Varga András osztályvezető: Nem, de azzal kapcsolatban is van folyamatban eljárás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 201/2018. (V.23.)
határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására
irányuló pályázat elkészítése, szakértői közreműködés”
tárgyában kiírt pályázat eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Szekszárd Megyei
Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására irányuló
pályázat elkészítése, szakértői közreműködés” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő KTI Nonprofit Kft-vel
(1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

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

2018. május 31.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. június 10.
Ács Rezső polgármester

40. napirendi pont:
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„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott egyes
intézmények vizesblokkjainak és főzőkonyháinak tisztasági festésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 202/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával
működő társulások által fenntartott egyes intézmények
vizesblokkjainak és főzőkonyháinak tisztasági festésére
irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozói szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával
működő társulások által fenntartott egyes intézmények
vizesblokkjainak és főzőkonyháinak tisztasági festésére”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő - 1.
munkarészben - Matus István Zsolt egyéni vállalkozóval
(7100 Szekszárd, Klapka ltp. 7.), - 2. munkarészben - Major
Zsolt egyéni vállalkozóval (7100 Szekszárd, Séd köz 3.), - 3.
munkarészben - Arató Attila egyéni vállalkozóval (7100
Szekszárd, Kerámia u. 14.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 10.
Ács Rezső polgármester

41. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Értékbecslésre ebben az esetben is szükség van?
Varga András osztályvezető: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Az értékbecslést az önkormányzat fizeti?
Varga András osztályvezető: A vételárba beépítésre kerül.
Máté Péter elnökhelyettes: Az utóbbi időben ilyen jellegű kérelmek esetében 3.000 forint
összegben állapította meg a bizottság az ingatlan négyzetméterének vételárát. Javasolja, hogy
a bizottság 3.000 forint összegben állapítsa meg a vételárat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 203/2018. (V.23.)
határozata
ifj. Takler Ferenc útvételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet 1.1.4. pontjában
hatáskörben eljárva

meghatározott

átruházott

1. hozzájárul a Szekszárd belterület 4717/7 hrsz-ú,
önkormányzati
tulajdonban
lévő
közút
ingatlan
értékesítéséhez ifj. Takler Ferenc (Szekszárd, Bem u. 13.)
részére. Az adásvétel feltétele a 4715/1, 4715/2 és 4717/7
hrsz-ú ingatlanok összevonása, továbbá - értékbeszámítással
– a 4714/2 hrsz-ú Bem u. közterület szabályozása
(útszélesítése) a 4715/2 hrsz-ú ingatlanból, a mellékelt
térképvázlaton jelöltek szerint. A bizottság az önkormányzati
ingatlan vételárát 3.000,- Ft/m2 +ÁFA összegben határozza
meg, tekintettel arra, hogy a kérelmező, illetve jogelődjei
évtizedek óta használják, gondozzák a földterületet és más
számára nem képvisel forgalmi értéket az ingatlan.
A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesítésre kerülő
ingatlant sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé,
mivel már nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

42. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A cross pályával kapcsolatban a szomszédos területek esetében
az volt az elképzelése a városvezetésnek, hogy egy lakópark legyen ott kialakítva. Ez az
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elképzelés még nem szűnt meg, ezért véleménye szerint a szomszédos területeket nem lenne
szabad eladni. Ha a kérelmező szeretné, akkor esetleg a bérleti szerződés megkötését kellene
megfontolni. Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 204/2018. (V.23.)
határozata
Vecsei Attila termőföld vételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. megtárgyalta Vecsei Attila termőföld vételi kérelmét, és azt
a döntést hozza, hogy nem járul hozzá az alábbi
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséhez:
- szekszárdi 0427/7 hrsz., legelő, 1075 m2;
- szekszárdi 0427/9 hrsz., szántó, 2221 m2;
- szekszárdi 0427/10 hrsz., legelő 2169 m2;
- szekszárdi 0436/28 hrsz., szántó, 543 m2;
- szekszárdi 0436/29 hrsz., szántó, 1635 m2;
- szekszárdi 0436/30 hrsz., szántó, legelő, 4393 m2.
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő:
Felelős:

2018. június 1.
Märcz László igazgatóságvezető

43. napirendi pont:
Telek-kiegészítési kérelem
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Pontosan melyik területről van szó?
Varga András osztályvezető: A lépcső melletti területrészről.
Máté Péter elnökhelyettes: A lépcsőt szeretnék megvásárolni?
Varga András osztályvezető: Nem, hanem a lépcső melletti területrészt. A lépcső mellett
közvetlen egy állami terület van, és rögtön az mellett található még egy önkormányzati
tulajdonban levő rész.
Szegedi Attila bizottsági tag: Megéri eladni a területet?
Varga András osztályvezető: Az önkormányzatnak nem hoz hasznot ez a terület.
Máté Péter elnökhelyettes: Van aggálya a kérelemmel kapcsolatban, ezért lehet, hogy jobb
lenne a döntés előtt megnézni a helyszínt. Ha most az önkormányzat eladja ezt a területet,
akkor kérdéses, hogy mit fog tenni a többi lakó.
Varga András osztályvezető: Másnak a telkével nem határos ez a terület.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság 3.000 forintban állapítsa meg a
vételárat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 205/2018. (V.23.)
határozata
Kiss Szabolcs telek-kiegészítési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a Szekszárd belterület 5858/5 hrsz-ú ingatlanból a
mellékelt térképmásolaton jelölt cca. 146 m2 nagyságú
területrész
telek-kiegészítés
keretében
történő
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értékesítéséhez a szomszédos 1607/34 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai
részére
az
előzetesen
elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, mely nem lehet kevesebb 3.000, - Ft/m2 +ÁFA
összegnél.
A telekalakítással és az ingatlan-nyilvántartási eljárással
kapcsolatos költségek vevőket terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Kővári László elnök

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

44. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd belterület 1113 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Az elmúlt hat év alatt az ingatlanárak emelkedtek. Javasolja, hogy
a bizottság a vételár összegét 3.000 forintban állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 206/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd belterület 1113 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
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1. hozzájárul a Szekszárd belterület 1113 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonban lévő, beépítetlen terület megnevezésű, 187 m2
alapterületű ingatlan telek-kiegészítés keretében történő
értékesítéséhez a 1112 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére
az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben
szereplő piaci forgalmi értéken, mely nem lehet kevesebb
3.000,- Ft/m2 +ÁFA összegnél.
A telekalakítással és az ingatlan-nyilvántartási eljárással
kapcsolatos költségek vevőket terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Kővári László elnök

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

45. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2018. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 207/2018. (V.23.)
határozata
a 2018. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre irányuló eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
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1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2018.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Rovért Kft-vel (5630, Békés
Verseny u. 4.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök

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

2018. június 10.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
Ács Rezső polgármester

46. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 208/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
Civil Kerekasztal Önkéntesek Napja elnevezésű rendezvényének,
valamint a Hála Gála keretében történő Szomjú Díj átadásának
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

47. napirendi pont:
A Közalkalmazotti Horgász Egyesület támogatási kérelme
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes: Kővári László elnök távollétében ismerteti az előterjesztést.
Megkéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a támogatási összegre.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kővári László elnök jelezte, hogy 200.000 forint összegben szeretné
támogatni az egyesületet.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság 200.000 forinttal támogassa az
egyesületet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 209/2018. (V.23.)
határozata
a Közalkalmazotti Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft
támogatást nyújt a Közalkalmazotti Horgász Egyesület
részére működési költségek finanszírozására;
Határidő:
Felelős:

2018. május 23.
Kővári László elnök
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2.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

3.

2018. június 15.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

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

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

48. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes
Máté Péter elnökhelyettes: Kővári László elnök távollétében ismerteti az előterjesztést.
Megkéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a támogatási összegre.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kővári László elnök jelezte, hogy 200.000 forint összegben szeretné
támogatni az egyesületet.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság 200.000 forinttal támogassa az
egyesületet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 210/2018. (V.23.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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1.

a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárd és Környéke Általános
Ipartestület részére működési költségek finanszírozására;
Határidő:
Felelős:

2.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

3.

2018. május 23.
Kővári László elnök

2018. június 15.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

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

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

További napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes a nyilvános ülést 11 óra 27 perckor
berekeszti.

K.m.f.

Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Máté Péter
elnökhelyettes
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Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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