SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Ikt. szám: III. 41/2009.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságának 2009. január 7-én 15 óra 5 perckor a Mészáros Borház és
Pincében (Szekszárd, Kossuth L. u. 26.) megtartott kihelyezett ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Csernus Péter elnökhelyettes, Dr.
Hadházy Ákos, Horváth Jánosné, Máté Péter, Szabó
Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Dr. Balás Ákos, Ilosfai Gábor, Koller Attila bizottsági
tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Szeleczki József igazgatóság vezetı,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Piry Tamás, Rakita András a COLAS Hungária Kft.
képviselıi,
Heimann Zoltán a Borvidék Kht. elnöke,
Herrné Szabadi Judit a Borvidék Kht. ügyvezetıje,
Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céhe
képviselıje,
Dr. Bodri István a Hegyközség elnöke,
Mészáros Pál a Hegyközség választmányi tagja

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 9 tagú bizottságból 6 tag jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülést 15 óra 5 perckor megnyitja.

Kıvári László: Köszönti a megjelenteket. Röviden összefoglalja az elmúlt évben hozott
bizottsági döntéseket. A 2. napirendi pont keretében ki kíván térni a Szekszárd Város Bora
cím elıkészítése mellett a Pinceszövetkezet Kft. által megvalósítandó borfeldolgozóra, a
dombvidéki vízrendezés kérdésére, a Borvidék Kht. átalakulására, a hulladékgyőjtı udvar
helyének kijelölésére.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
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Bizottságának jegyzıkönyve
NAPIREND

1./ napirendi pont
Tájékoztató az M6-M60-as autópálya építésérıl
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Rakita András, Piry Tamás a COLAS Hungária Kft.képviselıi
(szóbeli elıterjesztés)
2./ napirendi pont
„Szekszárd Város Bora” cím elıkészítése, illetve egyéb borászattal kapcsolatos témák
tárgyalása
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Dr. Bodri István a Hegyközség elnöke
Mészáros Pál a Hegyközség választmányi tagja
Heimann Zoltán a Szekszárd Borvidék Kht. elnöke
Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Kht. ügyvezetıje
Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céhe vezetıje
(szóbeli elıterjesztés)

1./ napirendi pont
Tájékoztató az M6-M60-as autópálya építésérıl
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Rakita András, Piry Tamás a COLAS Hungária Kft. képviselıi
Rakita András: Légi felvételeken mutatta be a bizottság tagjainak az autópálya készültségi
fokát. A beruházás tervezett befejezése 2010. március 31. és a cég az ütemterv szerint halad a
munkálatokkal.
A tájékoztatást követıen a jelen lévık kérdéseire válaszoltak a COLAS Hungária Kft.
képviselıi.
Kıvári László: Mennyi anyagot nyert ki a COLAS Hungária Kft. a crosspálya területérıl?
Piry Tamás: Kb. 160.000 m3-t.
Kıvári László: Köszöni a Kft. képviselıinek a kimerítı tájékoztatást. A munkálatok várható
befejezését megelızıen szívesen venné a bizottság, ha ismét tájékoztatnák ıket a munkálatok
állásáról.

További hozzászólás nem volt.

A bizottság külön szavazás nélkül tudomásul vette a tájékoztatást.
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2./ napirendi pont
„Szekszárd Város Bora” cím elıkészítése, illetve egyéb borászattal kapcsolatos témák
tárgyalása
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Dr. Bodri István a Hegyközség elnöke
Mészáros Pál a Hegyközség választmányi tagja
Heimann Zoltán a Szekszárd Borvidék Kht. elnöke
Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Kht. ügyvezetıje
Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céhe vezetıje
Szeleczki József: A mezıgazdasági feltáró utak építésére vonatkozó pályázati kiírás még nem
jelent meg, csak a tervezet áll rendelkezésre. Pillanatnyilag a minisztériumnál sem tudják,
hogy mikor írják ki a pályázatot. A dombvidéki vízrendezés kapcsán az önkormányzat
korábban nem felelt meg a pályázati kiírásnak, a non-profit szervezeteket részesítették
elınyben. A következı idıszak, amikor újra lehetıség lesz a pályázat benyújtására, 2009.
április hónap lesz. Ha az önkormányzat élni kíván a pályázati lehetıséggel, akkor
mindenképpen foglalkozni kell a témával. A támogatási konstrukció jónak mondható, hiszen
70 %-os támogatást lehet elérni. A szóba jöhetı vízelvezetık – várható bekerülési költség
mellett - a következık: Szőcs-szurdik 18 millió Ft, Lisztes-völgy 68 millió Ft, Csötönyi-völgy
61 millió Ft, Kopaszhegy 32 millió Ft, Győsző-völgy. Visszatérı probléma a Tökös-szurdik.
A régi 6-os költsége is több, mint 200 millió Ft lenne. Nem kis feladatokról van szó, de a
megvalósításukkal látványos eredményt tudnának produkálni.
Dr. Göttlinger István: Úgy tőnik, hogy az önkormányzat közvetlenül tud pályázni, nem kell a
non-profit kft-t létrehozni. A gazdáktól történı elızetes pénzbehajtás nem mőködik, mert az
új adónak minısülne. Ha az érintettek 2/3-ának részvétele önkéntes, akkor a maradék 1/3-ad
kötelezhetı a hozzájárulás teljesítésére. A jogszabály elıkészítésével párhuzamosan
megindulhat az egyes völgyek szervezése is. A jelenleg hatályban lévı helyi rendelet
módosításával mőködhet a dolog.
Kıvári László: Február 10-én lesz a Hegyközség közgyőlése, ott is szerepelni fog ez a téma
külön napirendi pontként.
Heimann Zoltán: Az erózió védelem, feltáró útként történı hasznosítás, valamint a turizmus
szempontjából is fontos kérdésrıl van szó. Emellett felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy a
fejlesztés megindít egy kifelé költözési hullámot, ami további, pótlólagos igényeket
támaszthat az önkormányzat felé.
Máté Péter: Támogatja a fejlesztéseket, fontos, hogy a jogi háttere tisztázódjon a kérdésnek.
Horváth Jánosné 16 óra 35 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Javasolja, hogy a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság a következı ülésre
dolgozza ki az írásos anyagot.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
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1/2009. (I.7.) GMB határozat
Dombvidéki vízrendezés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
megerısíti a 370/2008. (XII.17.) GMB számú határozatát és
felkéri a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot, hogy a
következı ülésre terjessze elı a szekszárdi dombvidéki
külterületi csapadékvíz elvezetési rendszer bıvítés és
fenntartás „érdekeltségi hozzájárulását” megalapozó írásbeli
anyagot.
Határidı: 2009. január 21.
Felelıs: Dr. Göttlinger István igazgatóságvezetı
Kıvári László: Korábban már szóba került és több borász is jó ötletnek tartotta, hogy a
Magura záportározó kialakítása után, az ott található víz mezıgazdasági, permetezési célra is
hasznosítható lehet.
Szeleczki József: A víz minıségére vigyázni kell, hiszen most is található benne
szennyezıdés.
Kıvári László: Milyen stádiumban van a Borvidék Kht. átalakulása?
Herrné Szabadi Judit: Az elıkészítések megtörténtek, februárra tervezik összehívni azt a
közgyőlést, ami dönt a non-profit kft. létrehozásáról. Tájékoztatja a bizottságot az idén
várható programokról, melyrıl majd készítenek egy részletes tervezetet is.
Kıvári László: Röviden összefoglalja a „Szekszárd Város Bora” elismerı cím létrehozására
vonatkozó elképzeléseket. A bizottság a Szekszárdi Borászok Céh-ét kérte fel a szakmai
feltételek kidolgozására.
Eszterbauer János: Mindenképpen komoly reklámértéke lesz a dolognak. Körlevelet intéztek
a borászokhoz és kérték a javaslataikat. A következı taggyőlésen megteszik a javaslatukat az
önkormányzat felé. A zsőrizést a hegyközségi borverseny keretében lehetne megoldani. Mivel
a város meghatározott számú palackot kíván a borból vásárolni, ezért azzal a mennyisséggel
legalább rendelkeznie kell a termelınek.
Kıvári László: Fontos, hogy helyi termelıt díjazzanak és mindenképpen a történelmi
borvidékre jellemzı fajtából kerüljön ki a nyertes bor – Kadarka, Kékfrankos, Bikavér.
Heimann Zoltán: Megfontolásra javasolja, hogy állapítsanak meg garantált árat, amiért az
önkormányzat felvásárol a nyertes borból, mondjuk 1000 palackot. Úgy gondolja, hogy az
1.500 Ft/palack vételár elfogadható árkategória lenne.
Csernus Péter: Javasolja, hogy csak olyan termelı nyerhesse el a díjat, aki Szekszárdra fizeti
az iparőzési adót.
Kıvári László: Január 15-ig ki kell jelölni a lakossági hulladékgyőjtı udvar helyét. Van erre
vonatkozóan már javaslata a hivatalnak?
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Szeleczki József: A Csap utca mögött található üres önkormányzati terület, ahol esetleg
elhelyezhetı lenne a győjtı, bár a megközelítése nem a legideálisabb. Gondolni kell arra is,
hogy a lakosság nem nézi jó szemmel, ha a szomszédságban ilyen típusú hulladékgyőjtı
udvart létesítenek, mert azt hiszik, hogy egy szeméttelepet hoz létre az önkormányzat, pedig
nem így van. Álláspontja szerint meg lehet csinálni a terveket, de márciusig biztos, hogy nem
lenne építési engedély, mivel az ott lakók megtámadnák a határozatot. Több települést is
megvizsgáltak és jellemzıen olyan területekre telepítik ezeket az udvarokat, ahol a lakosság
döntı többsége napi gyakorisággal megfordul. Ebbıl a szempontból a jelenlegi Alkony utcai
helyszín ideális megoldás lenne.
További napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a nyilvános ülést 17 órakor
berekesztette.

K. m. f.
Kıvári László
elnök
Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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