SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Ikt. szám: III. 41-2/2009.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságának 2009. január 28-án 15 óra 4 perckor a Polgármesteri Hivatal
II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Csernus Péter elnökhelyettes,
Horváth Jánosné, Máté Péter, Szabó Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos bizottsági tag

Távolmaradt:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthi János képviselı, PB elnök,
Szeleczki József igazgatóság-vezetı,
Dr. Kubik Andrea jogász,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Szigeti Júlia fımunkatárs,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dr. Fenyıházi Elemér az Alisca Terra Kft. képviselıje,
Bakodi Róbert a Polgárır Egyesület elnöke

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 9 tagú bizottságból 5 tag jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülést 15 óra 4 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja napirendre venni a Vrsac településsel való kapcsolatfelvételre
vonatkozó javaslatot, valamint az Ifjúsági Unió támogatási kérelmét.
Tóthi János: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalja a Hollós László
emlékév programjára vonatkozó javaslatot.
Kıvári László: Úgy gondolja, hogy ez nem tartozik a bizottság hatáskörébe, a közgyőlésen a
képviselık kifejthetik a véleményüket.
Varga András: A következı elıterjesztések napirendre történı felvételét javasolja: Javaslat
az „Önkormányzati Társulás a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd hulladékai
kezelésének korszerő megoldására” társulási megállapodásának jóváhagyására. Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Javaslat a
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
3807/4 hrsz-ú ingatlanból területrész térítésmentes tulajdonba vételére településfejlesztés
céljából. Pukli és Fia Bt. kérelme. Málinger János részletfizetési kérelme.
A bizottság elnöke az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra teszi fel a teljes napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárır Egyesület 2008. IV. negyedévi beszámolója
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert az egyesület elnöke
(írásbeli elıterjesztés)
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
közterületek használatáról (II. forduló)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Szigeti Júlia fımunkatárs
(írásbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Dr. Kubik Andrea jogász
(írásbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
Javaslat az „Önkormányzati Társulás a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd
hulladékai kezelésének korszerő megoldására” társulási megállapodásának
jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Meghívott: Dr. Fenyıházi elemér az Alisca Terra Kft. képviselıje
(írásbeli elıterjesztés)
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzata
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Dr. Kubik Andrea jogász
(írásbeli elıterjesztés)
6./ napirendi pont
Javaslat a 3807/4 hrsz-ú ingatlanból területrész térítésmentes tulajdonba vételére
településfejlesztés céljából
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
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7./ napirendi pont
Tájékoztató Vrsac település megkeresésérıl
Elıterjesztı: Berlinger Attila kommunikációs referens
(írásbeli elıterjesztés)
8./ napirendi pont
Rácz Józsefné méltányossági kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Elıadó: Varga András bizottsági referens
(írásbeli elıterjesztés)
9./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
(írásbeli elıterjesztés)
10./ napirendi pont
Javaslat „közösségi közlekedés projektgenerálás” pályázat támogatására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
11./ napirendi pont
Lemondás TEUT támogatásról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes beszerzési tervének jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
13./ napirendi pont
Keselyősi árok 0+000 – 0+465 km szelvények közötti szakaszának kotrása
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
14./ napirendi pont
Lakossági hulladékgyőjtı udvar helyének kijelölése
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı
(szóbeli elıterjesztés)
15./ napirendi pont
Tájékoztató a Bizottság hatáskörébe tartozó elıirányzatok 2008. évi felhasználásáról
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
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16./ napirendi pont
Ifjúsági Unió támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
(írásbeli elıterjesztés)
17./ napirendi pont
Egyebek
18./ napirendi pont
Pukli és Fia Bt. kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(szóbeli elıterjesztés)
19./ napirendi pont
Málinger János részletfizetési kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Elıadó: Varga András bizottsági referens
(szóbeli elıterjesztés)

1./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárır Egyesület 2008. IV. negyedévi beszámolója
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert az egyesület elnöke
Kıvári László: Köszöni a Polgárır Egyesület tevékenységét, külön köszönetét fejezi ki az
adventi vásár biztosításáért. Kéri, hogy a 2009. évi elképzeléseket, terveket, együttmőködési
javaslatokat a februári egyeztetésig gondolják át.
Bakodi Róbert: Köszöni az elmúlt évi önkormányzati hozzájárulást. Úgy gondolja, hogy
eredményes évet zárt az egyesület.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
13/2009. (I.28.) GMB határozat
Polgárır Egyesület 2008. IV. negyedévi beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
Szekszárdi Polgárır Egyesület 2008. IV. negyedévi
beszámolóját elfogadja és az Egyesülettel kötött
együttmőködési megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja
alapján 50.000.- Ft támogatást nyújt az Egyesület számára
a 2008. évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.)
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szekszárdi ör. V/D.
alpontjának terhére.

melléklet

22.

pontja

22.11.

2. A Bizottság felkéri a polgármestert a Hivatal által
elıkészített támogatási megállapodás aláírására. A
Bizottság felkéri a Hivatalt a támogatási összeg
átutalására.
Határidı: 2009. február 10.
Felelıs: Kıvári László elnök
Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
közterületek használatáról (II. forduló)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Szigeti Júlia fımunkatárs
Kıvári László: Részt vett a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén és a bizottság a 8. § kapcsán az
„A” változat elfogadását javasolta a közgyőlésnek.
Varga András: Véleménye szerint érdemes lenne átgondolni, hogy összhangban van-e a
tervezet 6. § (8) bekezdése a 11. § (12) bekezdésével. A 6. § azt írja elı, hogy 15 nappal
korábban kell beadni a kérelmet, viszont a soron kívül ügyintézés 8 napban van meghatározva
és ekkor kell kétszeres díjat fizetni. Mennyit fizet az a kérelmezı, aki, mondjuk 9 nappal az
igénybevétel elıtt nyújtja be a kérelmet?
Szigeti Júlia: Rendes díjat.
Máté Péter: Ez érdekes felvetés, valóban meg kellene vizsgálni, hogy nincs-e ellentét a két
rendelkezés között.
Kıvári László: Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
14/2009. (I.28.) GMB határozat
Közterületek használatáról szóló rendelet (II. forduló)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a közterületek
használatáról szóló rendelet-tervezet II. fordulóra benyújtott
változatát az alábbi kiegészítésekkel:
− A rendelet-tervezet 8. §-a kapcsán az „A” változat
elfogadását támogatja a Bizottság;
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− A Bizottság álláspontja szerint a rendelet-tervezet 6. § (8)
bekezdése, ami az engedély kérelem benyújtására
vonatkozó határidıt, valamint a 11. § (12) bekezdése, ami
a soron kívüli ügyintézést szabályozza nincs összhangban.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Dr. Kubik Andrea jogász
Dr. Kubik Andrea: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
15/2009. (I.28.) GMB határozat
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítását.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök
4./ napirendi pont
Javaslat az „Önkormányzati Társulás a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd
hulladékai kezelésének korszerő megoldására” társulási megállapodásának
jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Meghívott: Dr. Fenyıházi elemér az Alisca Terra Kft. képviselıje
Dr. Fenyıházi Elemér: A REKOM Kht. azért alakult, hogy üzemeltetıje legyen a cikói
hulladéklerakónak. Jogi problémák merültek fel a tekintetben, hogy a Kht-nak csak hét
önkormányzat a tagja. A minisztérium nem hagyta jóvá az erre vonatkozó szerzıdést, mivel a
REKOM Kht-nak nem 1 tagja van, így a szerzıdés ellenkezik a Kbt. 2/A. §-ával. Az
önkormányzati társulással kívánják áthidalni ezt a problémát. A társulás lesz a tulajdonosa a
REKOM Kht-nak. A vagyontárgyak 100 önkormányzat osztatlan közös tulajdonába kerülnek,
lakosság arányosan. Fontos, hogy az önkormányzatok testületei minısített többségő döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához. Költségvetési szervként mőködne a
társulás. Múlt héten tartottak egy értekezletet, ahol Ács Rezsı alpolgármester úr vázolta fel a
helyzetet. Ezen a tagok több, mint fele jelen volt és támogatták az elképzelést. Zala megyében
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280 önkormányzat részvételével megalakították a társulást, alkalmazták ezt a megoldást és a
minisztérium jóváhagyta azt.
Dr. Hadházy Ákos 15 óra 40 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 6 fı bizottsági tag.
Csernus Péter: Szekszárd lesz az elsı település, amely jóváhagyja a megállapodást?
Dr. Fenyıházi Elemér: Igen.
Kıvári László: Pénzügyi háttér?
Dr. Fenyıházi Elemér: Különösebb mőködési költség nem jelentkezik, de azt a tagoknak kell
befizetni. A cél az lenne, hogy legalább annyi mőködési hozzájárulást fizessenek be a társult
önkormányzatok, mint amekkora a törzsbetét összege – 20 millió Ft.
Csernus Péter: Milyen szolgáltatási ár mellett éri meg üzemeltetni a lerakót?
Dr. Fenyıházi Elemér: Ezek a települések beléptek az ISPA programba. A legutóbb
lebonyolított pályázaton a Zöldfok Zrt. áraihoz képest a következı cég négyszeres árat
ajánlott a szolgáltatás elvégzéséért. Ha az önkormányzatok nem állnak a háttérben, akkor nem
tudják az árat szabályozni, de így is kell majd díjat emelni. A Felügyelı Bizottságba javasolja,
hogy a testület Ács Rezsı alpolgármester urat delegálja.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a társulási megállapodás aláírását és a
társulási tanácsba Ács Rezsı alpolgármester urat javasolja a bizottság delegálni.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
16/2009. (I.28.) GMB határozat
Társulási megállapodás
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Dél-balatoni és Sióvölgyi Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerő
megoldása céljából létrejövı önkormányzati társulás társulási
megállapodását. A Bizottság a társulási tanácsba Ács Rezsı
alpolgármester urat javasolja delegálni.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzata
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Dr. Kubik Andrea jogász
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Dr. Kubik Andrea: Ismerteti az elıterjesztést. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a
Közgyőlés decemberi határozatának megfelelıen készítette elı a hivatal.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
17/2009. (I.28.) GMB határozat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök
6./ napirendi pont
Javaslat a 3807/4 hrsz-ú ingatlanból területrész térítésmentes tulajdonba vételére
településfejlesztés céljából
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Máté Péter: Korábban a közgyőlés már kinyilvánította a szándékát arra vonatkozóan, hogy a
terület a tulajdonába kerüljön. Támogatja a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
18/2009. (I.28.) GMB határozat
Ingatlanrész térítésmentes tulajdonba vétele
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a „Javaslat a 3807/4
hrsz-ú ingatlanból területrész térítésmentes tulajdonba
vételére településfejlesztés céljából” címő elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök
7./ napirendi pont
Tájékoztató Vrsac település megkeresésérıl
Elıterjesztı: Berlinger Attila kommunikációs referens
Kıvári László: Vrsac Lugos testvértelepülése és már 2007-ban megkeresték az
önkormányzatot az együttmőködés szándékával. Április 2-án lesz a borvidéki borverseny és
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24-én az eredményhirdetés. Ez remek alkalom lenne a kapcsolatok felvételére. Ekkor lesz a
„Szekszárd Város Bora” elismerı cím adományozása is. Szeretné, ha a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium képviselıje is részt venne az eredményhirdetésen.
Berlinger Attila: Vrsac a temesi bánság városa és a XIX. századtól nagyon híres borvidékként
tartják számon. A város lakosságának száma 36.000, az agglomerációé pedig 60.000 fı. Nagy
hagyományai vannak a szılıtermelésnek, fıleg fehér borokkal foglalkoznak. Az EU
harmonizáció miatt is szeretnék felvenni a kapcsolatot Szekszárddal, a helyi termelıkkel.
Kıvári László: A szekszárdi borászok is rengeteget tanultak korábban a szakmai utak során.
Nem szégyen tanulni, tapasztalatot szerezni attól, aki elırébb tart.
Berlinger Attila: Megfogalmazott egy válaszlevelet a megkeresésre, mely tartalmazza a
borverseny eredményhirdetését is, de a pontos dátumot, illetve a részleteket egy késıbbi
levélben kell megfogalmazni.
Máté Péter: Hogy áll a „Szekszárd Város Bora” elismerı cím elıkészítése?
Kıvári László: A Szekszárdi Borászok Céhe foglalkozik a kérdéssel, a februári ülésre
szeretné beterjeszteni a javaslatot.
Csernus Péter: Mindenképpen legyen feltétel, hogy a résztvevıknek Szekszárdra kell
fizetniük a helyi iparőzési adót.
A bizottság határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

8./ napirendi pont
Rácz Józsefné méltányossági kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Elıadó: Varga András bizottsági referens
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:

19/2009. (I.28.) GMB határozat
Rácz Józsefné kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága nem
támogatja Rácz Józsefné méltányossági kérelmét és fenntartja
a 258/2008. (VIII.27.) GMB számú határozatában a 115/1
hrsz-ú ingatlanon létesült garázsok telkeinek tekintetében
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megállapított vételárat. A Bizottság
lebonyolításának
határidejét
2009.
meghosszabbítja.

az értékesítés
május
31-ig

Határidı: 2009. május 31.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
9./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László: A Székely Bertalan utca végén lévı zártkertek megvétele hogy áll?
Varga András: Épp tegnap érkezett egy újabb levél az eladóktól, melyben közlik, hogy a 4
ingatlanból háromnak a tulajdonosa hajlandó az önkormányzat által meghatározott áron eladni
az ingatlanát, a negyedik viszont vonakodik ettıl.
Máté Péter: Álláspontja szerint csak akkor szabad megvásárolni a területeket, ha mindegyik
hozzájárul a felajánlott vételár mellett az eladáshoz. Az, aki most vonakodik, késıbb
haszonélvezıje lesz az egésznek. A 183/2008. (VI.9.) számú határozatot az önkormányzat
nem hajthatja végre saját hatáskörben? A 320/2008. (X.30.) GMB számú határozat
végrehajtására vonatkozó válasszal nem ért egyet. A bizottság elıtt is tárgyalták ezt a kérdést
és érkezett egy árajánlat is, ami 405.000 Ft + ÁFA összegrıl szólt. Így nem tudja elfogadni
ezt a választ. A határozat 2. részére adott válasszal sem ért egyet, hiszen amit leírtak, nem
igaz. Az önkormányzat vezetékhasználati díjért fizet nem kis összegeket. Olyan kamerákat
lehetne telepíteni, amiket napkollektor mőködtet. Megjegyzi, hogy 2008. november 30. volt a
határozat végrehajtásának határideje és csak most kapott a Bizottság visszajelzést.
Kıvári László: Szeretne többet tudni a Krenmüller-ház felújításáról, az alsóvárosi temetı
bıvítésérıl, esetlegesen új hely kijelölésérıl, valamint az állatmenhely helyzetérıl.
Varga András: Az állatmenhellyel kapcsolatban még októberben volt egy megbeszélés, amit
a polgármester úr hívott össze és részt vett rajta az alapítvány több képviselıje is. Abban
maradtak, hogy a hivatal javaslatát, miszerint a jelenlegi gyepmesteri telepen lehetne
elhelyezni a menhelyet, elvetik és új helyet kell keresni a menhelynek. Sajnos még nem
találtak megfelelı területet.
Kıvári László: Javasolja, hogy függesszék fel a napirendi pont tárgyalását és azt követıen
tárgyalják újra, ha megérkezik az ülésre Szeleczki József igazgatóság-vezetı úr.
10./ napirendi pont
Javaslat „közösségi közlekedés projektgenerálás” pályázat támogatására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı
Dr. Hadházy Ákos: A projekt keretében fejlesztenék az utas tájékoztatást, korszerősödne a
vasúti pályaudvar, parkolók, kerékpár tárolók létesülnének. 2010-re megnyílik erre a
programra egy 2 Mrd Ft-os keret, amibıl elıreláthatólag Szekszárdnak is jut 500 millió Ft. A
pályázathoz viszont szükséges egy elızetes tervezés lebonyolítása, amihez a város támogatás
formájában kapna 40 millió Ft-ot. Az önrész pedig 7 millió Ft-ot tesz ki.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
Szeleczki József: Próbáltak olyan fejlesztéseket is megjeleníteni a pályázatban, amelyek nem
közvetlenül kapcsolódnak a tömegközlekedéshez, például úthiányosságok kiküszöbölése.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
20/2009. (I.28.) GMB határozat
Pályázat
támogatása
közösségi
projektgenerálására

közlekedés

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a „Javaslat Közösségi
közlekedés projektgenerálása pályázat támogatására” címő
elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök

11./ napirendi pont
Lemondás TEUT támogatásról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Kıvári László: Mikor kerül kivitelezésre a négy utca burkolat felújítása? Mi történik akkor,
ha a kivitelezés során többletköltségek jelentkeznek és az önkormányzat már most lemond a
támogatás fel nem használt részérıl? Feltétlenül szükséges most lemondani ezekrıl az
összegekrıl?
Szeleczki József: Tavasszal kezdik el a munkálatokat. Korábban az volt a gyakorlat, hogy ha
már látták a munka végét, akkor történt a lemondás.
Máté Péter: Ki nyerte el a munkákat?
Szeleczki József: Mecsek Aszfalt Kft.
Kıvári László: Javasolja, hogy csak akkor mondjon le az önkormányzat most a támogatásról,
ha feltétlenül szükséges.

További hozzászólás nem volt.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
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21/2009. (I.28.) GMB határozat
Lemondás TEUT támogatásról
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
javasolja, hogy az Önkormányzat a tényleges burkolat
felújítási munkálatok befejezését megelızıen csak akkor
mondjon le a TEUT támogatásról, ha az feltétlenül szükséges.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes beszerzési tervének jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Szeleczki József: A közgyőlésnek április végéig kell jóváhagynia a végleges közbeszerzési
tervet, ez annak egy megelızı dokumentuma.
Csernus Péter: A közvilágítás karbantartására vonatkozó ajánlati felhívás hogy áll?
Szeleczki József: Legutolsó információja szerint a felhívást megküldték a Közbeszerzési
Értesítınek.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
22/2009. (I.28.) GMB határozat
2009. évi elızetes beszerzési terv
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 2009. évi elızetes
beszerzési tervet.
Határidı: 2009. január 29.
Felelıs: Kıvári László elnök

13./ napirendi pont
Keselyősi árok 0+000 – 0+465 km szelvények közötti szakaszának kotrása
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı
Szeleczki József: Teljesen visszafogott mennyiségek szerepelnek az anyagban, annak
érdekében, hogy legalább minimális szinten megfeleljenek a hatósági kötelezésnek. A
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TOTÉV-tıl a város felé lévı nyílt árkot is megvizsgáltatják és a költségeket megpróbálják
továbbszámlázni az érintettek felé.
Máté Péter: A mederkotrásra és a rakodásra ajánlott díjat nagyon magasnak tartja. A piaci
árak ennél jóval alacsonyabbak.
Szeleczki József: Véleménye szerint nem magas az ár, hiszen a mederkotrás magában foglalja
a rézsőképzést és a fenék kialakítását is.
Máté Péter: Javasolja, hogy kérjenek be új árajánlatokat.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
23/2009. (I.28.) GMB határozat
Keselyősi árok kotrása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
magasnak tartja a Keselyősi árok 0+000 – 0+465 km
szelvények közötti szakaszának kotrására a Szekszárd-Paksi
Kft. által benyújtott árajánlatot. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezzen be újabb árajánlatokat
a munka elvégzésére.
Határidı: 2009. február 10.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Dr. Hadházy Ákos 16 óra 48 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fı bizottsági tag.
14./ napirendi pont
Lakossági hulladékgyőjtı udvar helyének kijelölése
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı
Szeleczki József: Nem találtak megfelelı helyet a városban, csak a tömbházak között van
olyan önkormányzati ingatlan, ami megfelelı mérető lenne.
Máté Péter: Javasolja, hogy a hivatal egyeztessen tovább a múzeummal, véleménye szerint
kevesebb pénzbıl is el lehet végezni a feltárást.
Csernus Péter: Talán el kellene gondolkodni azon is, hogy kell-e két hulladékgyőjtı udvar a
városban?
Szeleczki József: Ha nem jelöl ki a város egy helyet a második udvarnak, akkor máshová
fogják vinni az udvart. Március végéig át kell adni a munkaterületet.
Máté Péter: Javasolja, hogy a polgármester egyeztessen a múzeummal és az egyeztetésen
térjenek ki a temetı tartalékterületének feltárására is.
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További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
24/2009. (I.28.) GMB határozat
Lakossági hulladékgyőjtı udvar helyének kijelölése
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága –
tekintettel arra, hogy nem talált megfelelı, önkormányzati
tulajdonban lévı másik területet a lakossági hulladékgyőjtı
udvar helyéül – felkéri a polgármester urat, hogy folytasson
tárgyalásokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal az
Alkony utcai terület régészeti feltárása költségeinek
csökkentése érdekében. A Bizottság javasolja, hogy a
tárgyalások
terjedjenek
ki
az
alsóvárosi
temetı
tartalékterületének régészeti feltárási költségeire is.
Határidı: 2009. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Szeleczki József igazgatóság-vezetı
15./ napirendi pont
Tájékoztató a Bizottság hatáskörébe tartozó elıirányzatok 2008. évi felhasználásáról
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
25/2009. (I.28.) GMB határozat
Tájékoztató a Bizottság hatáskörébe tartozó elıirányzatok
2008. évi felhasználásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
tudomásul veszi a felújítási tartalék, valamint a bizottsági
keret 2008. évi felhasználásáról szóló tájékoztatót.
2. A Bizottság kéri a Közgyőlést, hogy zárszámadási
rendelet elfogadásakor a felújítási tartalékon, valamint a
bizottsági kereten képzıdı pénzmaradvány 2009. évben
történı felhasználását engedélyezze a Bizottság részére.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2009. január 29.
2. pont tekintetében: 2009. április 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
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Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság térjen vissza a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalására.
9./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Máté Péter: A 183/2008. (VI.9.) számú határozat kapcsán kérdezi, hogy saját hatáskörben
nem tud a város gyalogátkelıhelyeket létesíteni?
Szeleczki József: Nem. Kell a közlekedési hatóság jóváhagyása a területek pontos
kijelölésére.
Kıvári László: Lakossági kezdeményezések is vannak a gyalogátkelıhelyek kialakítására.
Interpelláció keretében a holnapi közgyőlésen nyilvánosságot kell adni ennek a dolognak.
Legalább tudják az emberek, hogy a közlekedési hatóság akadályozza meg azok létesítését.
Máté Péter: Szükség is van a gyalogátkelıhelyekre, mert az emberek most is átjárnak az
úttesten, így legalább legális és rendezett lenne a dolog. A forgalomtechnikai berendezések
vezérlése kapcsán született bizottsági határozat végrehajtásával nem ért egyet. A jelenlegi
frankfurti óra alapján történı vezérléssel állandóan elcsúszik a rendszer. Egy kis mőszer
beépítésével sokat lehetne javítani a helyzeten, érkezett is egy árajánlat erre vonatkozóan, ami
405.000 Ft + ÁFA összegrıl szól. A vezeték nélküli kamerák vonatkozásában pedig lehet
megfelelı felbontást elérni. Miért nem tesszük meg ezeket a lépéseket? Szekszárdon is fognak
ilyen típusú kamerát telepíteni, egy magánszemély beruházásában. A közterület-felügyelık
munkája is hatékonyabb lehetne. Hangsúlyozza, hogy a határozatok végrehajtásának
határideje november 30. volt és csak most kapott a bizottság visszajelzést azokról.
Szeleczki József: Nem akar mentegetızni, de most van olyan munkatárs a hivatalban, aki
foglalkozni tud ezekkel a dolgokkal. Tegnap tárgyalt a T-System képviselıjével a
csıhasználat kiváltásáról. İk is adnak egy ajánlatot erre vonatkozóan. Nem szokott
siránkozni, de most is kevesebben vannak az irodán négy fıvel, mint tavaly. A Tarr Kft-vel is
azért tárgyaltak, hogy minden lehetıséget megvizsgáljanak. Foglalkozik a hivatal ezekkel a
dolgokkal, sajnos nem a legjobbak a feltételek a személyi állomány mennyiségét tekintve. A
csıhasználat kérdését mindenképpen rendezni kell, tavaly nem fizettek ki egy számlát sem, de
ezt nem lehet így tovább folytatni.
Máté Péter: Ismét beszélt azzal a személlyel, aki a korábbi árajánlatot is adta. A hurkos
érzékelı nem jól mőködik a nıvérszállónál és az újvárosi temetı mellett. Nem érzékeli sem a
traktort, sem a motort. A jelenlegi karbantartó pedig nem hiszi el, hogy nem jól mőködik a
rendszer. Az újvárosi lámpa forgalomfüggı és az ABC elıtt csinálja meg a torlódást. Miért
nem a városon kívülre teszik a torlódást?
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság egy késıbbi ülésen még térjen vissza az
elıterjesztés tárgyalására.
16./ napirendi pont
Ifjúsági Unió támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
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Kıvári László: Javasolja, hogy a következı ülésre hívják meg az Ifjúsági Unió képviselıjét a
Bartina Teljesítménytúra kapcsán benyújtott támogatási kérelem ügyében.
Máté Péter: Megjegyzi, hogy az egyik közgyőlési elıterjesztésben szerepel egy lista, ami
arról szól, hogy mennyi pénzt adott az önkormányzat a civil szervezeteknek. Az viszont nincs
nyilván tartva, hogy hány helyiséget használnak térítésmentesen ezek a szervezetek.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
26/2009. (I.28.) GMB határozat
Ifjúsági Unió kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
Bartina Teljesítménytúra kapcsán benyújtott támogatási
kérelem elbírálása érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a következı ülésre hívja meg az Ifjúsági Unió
képviselıjét.
Határidı: 2009. február 11.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
17./ napirendi pont
Egyebek
Kıvári László: Február 10-én lesz hegyközségi ülés. Szeretné, ha az igazgatóság-vezetı úr
eljönne és önálló napirendi pont keretében számolna be a dombvidéki vízrendezés
elıkészületeirıl, a lehetséges pályázatról és az érdekeltségi hozzájárulás rendszerérıl. Kéri,
hogy a Kálvária téri lámpát ne felejtse el a hivatal. A Semmelweis utca elıtt állandóan a
gyepen állnak az autók, célszerő lenne ott egy parkolót kialakítani.
Máté Péter: Az Alisca Terra Kft-val rendezték a költségek számlázásának kérdését?
Szeleczki József: Az önkormányzat kifizette azokat a számlákat, amiket az Alisca Terra Kft.
benyújtott.
Máté Péter: A költségvetés tervezésénél nem errıl volt szó.
Szabó Zsolt: Két lakossági bejelentés szeretne tolmácsolni: A Mikes utca végi CBA mögötti
tér nagyon rendezetlen állapotban van, gyalog sem lehet már ott közlekedni.
Szeleczki József: A közeljövıben lesz felújítva egy ház és akkor lesz a környezet is igazítva.
A térnek a Mikes utcai végén megtörtént az oszlopokkal történı lezárás, de a folyamat
valamiért megakadt, valaki leállította. A tér lezárása mindenképpen indokolt.
Szabó Zsolt: A Baranya-völgyi fák kivágása elkészült?
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
Szeleczki József: Még nincs befejezve a munka, a telepítésre akkor kerül sor, ha beköszönt a
jobb idı.
Kıvári László: Egy telephelyen fog mőködni az Alisca Terra Kft. és a Vízmő Kft. Az ottani
járdaszakaszt meg kell csinálni, talán az Alisca Terra Kft. is beszállhatna a költségekbe.
Horváth Jánosné: A Kapisztrán utcai lépcsı elkészítésével kapcsolatban tolmácsolja a lakók
köszönetét.
18./ napirendi pont
Pukli és Fia Bt. kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Szeleczki József: A piac üzemeltetésérıl szóló szerzıdés július végén lejár, ami elég
szerencsétlen, hiszen a bérleti szerzıdéseket az üzemeltetı éves idıtartamra köti meg a
kereskedıkkel. A köztudatban az van, hogy a piacon a közeljövıben megkezdıdnek a
beruházások. Abban egyeztek meg az üzemeltetıvel, hogy csak július végéig köti meg az
asztal bérleti szerzıdéseket. Az üzemeltetı másik kérése volt, hogy a bérleti díj kitermelése
gondot okoz számára, mivel már hosszabb ideje nem tudja kiadni a halbolt melletti helyiséget.
Emellett a piaci kereskedık számában is visszaesés tapasztalható. Tendencia most, hogy az
üzletek kiürülnek és nem nagyon kapkodnak utánuk. Ismerteti a kérelem pontos tartalmát,
aminek lényege, hogy 30 %-os bérleti díj csökkentést kezdeményez az üzemeltetı.
Máté Péter: Az egész belvárosban kiadatlan üzleteket találni. Egyébként érezhetı, hogy
visszaesett a forgalom a piacon.
Kıvári László: A 30 %-os csökkentést túlzónak tartja. Javasolja, hogy 150.000 Ft/hó összegre
módosítsa az önkormányzat a bérleti díjat.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
27/2009. (I.28.) GMB határozat
Pukli és Fia Bt. kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
figyelemmel arra, hogy az elmúlt évben jól érzékelhetıen
visszaesett a piaci kereskedés, valamint a jelenlegi gazdasági
helyzetben a hosszabb ideje üresen álló üzlethelyiség
bérbeadása nem valószínősíthetı, részben méltányolja a
piacüzemeltetı, Pukli és Fi Bt. kérelmét és a bérleti díjat
150.000.- Ft/hó összegre javasolja módosítani.
Határidı: 2009. február 28.
Felelıs: Kıvári László elnök
Szeleczki József igazgatóság-vezetı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
19./ napirendi pont
Málinger János részletfizetési kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Elıadó: Varga András bizottsági referens
Varga András: Málinger János kapott lehetıséget az önkormányzattól arra, hogy a Vasvári
utcában lévı lakóingatlana mögötti önkormányzati tulajdonú területbıl telek-kiegészítés
címen, mintegy 200 m2-t megvásárolhasson. A telekalakítási eljárást az építési osztály
lefolytatta, ezt követi az adásvételi szerzıdés megkötése. Vevı kéri a bizottságot, hogy
biztosítson számára fizetési könnyítésként 12 havi részletfizetési kedvezményt.
Máté Péter: Nem támogatja a kérelmet. Javasolja, hogy további hat hónappal hosszabbítsák
meg az adásvételi szerzıdés és a vételár kifizetésére vonatkozó határidıt.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
28/2009. (I.28.) GMB határozat
Málinger János kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elutasítja Málinger Jánosnak az önkormányzati tulajdonban
lévı 4505/12 hrsz-ú ingatlan 200 m2 nagyságú területrészének
adásvétele kapcsán megfogalmazott részletfizetési kérelmét.
A Bizottság az adásvételi szerzıdés megkötésére vonatkozó
határidıt és ezzel együtt a 225/2008. (VII.23.) GMB számú
határozat végrehajtásának határidejét 2009. július 31-ig
meghosszabbítja.
Határidı: 2009. július 31.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı

További napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a nyilvános ülést 17 óra 55 perckor
berekesztette.
K. m. f.
Kıvári László
elnök
Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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