SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Ikt. szám: III. 41-5/2009.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságának 2009. március 11-én 15 óra 8 perckor a Polgármesteri Hivatal
I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Dr. Balás Ákos, Ilosfai
Gábor, Szabó Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos, Horváth Jánosné bizottsági tag

Távolmaradt:

Csernus Péter, Koller Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Pál József igazgatóság-vezetı,
Szeleczki József igazgatóság-vezetı,
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense,
Szőcsné Smolek Erika jogi referens,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dr. Varga Péter rendırkapitány,
Szikszai Péter a Hegyközség képviselıje,
Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céh elnöke

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 9 tagú bizottságból 5 tag jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülést 15 óra 8 perckor megnyitja.
Kıvári László: Az „egyebek” között több témát is szeretne felvetni.
Máté Péter: Javasolja, hogy az „egyebek” napirendi pont keretében térjenek ki a forgalmi
jelzılámpák mőködésének felülvizsgálatára.
A bizottság elnöke 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
„Szekszárd Város Bora” cím szakmai feltételei
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céh elnöke
Szikszai Péter a Hegyközség képviselıje
(írásbeli elıterjesztés)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
2./ napirendi pont
Térfigyelı rendszer bıvítése
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Meghívott: Dr. Varga Péter rendırkapitány
(szóbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
A Vrsac-ból érkezı delegáció programjainak egyeztetése
Elıterjesztı: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
(szóbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
Kemény S. u. mögötti területek rendezése
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
5./ napirendi pont
Hajdú Árpád telek-kiegészítési kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
6./ napirendi pont
Zsók Ambrusné kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
7./ napirendi pont
Egyeztetés a városüzemeltetési feladatokkal összefüggı bejárásról
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
(szóbeli elıterjesztés)
8./ napirendi pont
Egyebek

Amreinné dr. Gál Klaudia: A napirendi pontok tárgyalását megelızıen bemutatja a bizottság
tagjainak a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság vezetıjét, Pál József urat. İ
fogja a jövıben ellátni az önkormányzat „pénzügyminiszteri” feladatait.
Pál József: Bemutatkozik és tájékoztatja a bizottságot a korábbi munkahelyeirıl.
Kıvári László: Ismerteti röviden az igazgatóság-vezetıvel a bizottság tevékenységét.

1./ napirendi pont
„Szekszárd Város Bora” cím szakmai feltételei
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céh elnöke
Szikszai Péter a Hegyközség képviselıje
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Kıvári László: Talán két részre kellene bontani a rendelet tartalmát és a mellékletben lehetne
szabályozni az odaítélés feltételrendszerét. Pontosítja az elıterjesztés szövegét: a Bikavér nem
szılıfajta. Kérdésként merülhet fel, hogy a nyertes mennyi palackon használhatja a címkét.
Eszterbauer János: Az OBI által leminısített mennyiségre kellene biztosítani a címke
használatot. A Bikavér esetében a bor elnevezést kell használni a szılı helyett.
Máté Péter: Nincs az anyagban, hogy melyik évjárat borai indulhatnak a versenyen.
Eszterbauer János: Nincs ilyen irányú megkötés.
Máté Péter: Az OBI milyen arányban engedi a párosítást?
Eszterbauer János: 15 %, ettıl még a Kadarka jellege nem fog módosulni.
Dr. Balás Ákos: Az OBI engedélye tartalmazza, hogy milyen területen termett a bor?
Eszterbauer János: A szılı származási bizonyítvány át van váltva bor származási
bizonyítványra, az OBI engedélye ezt tartalmazza.
Dr. Balás Ákos: Pontosítani szükséges a palack méretét.
Eszterbauer János: 0,75 liter.
Dr. Balás Ákos: Ki kell tőnjön a rendeletbıl az is, hogy a díjazott meddig használhatja a
címet. Ha régi borral indul, akkor nem lehet tudni, hogy van-e még neki 1000 palack.
Eszterbauer János: Szúrópróbaszerően lehet ellenırizni.
Dr. Balás Ákos: Az ár vonatkozásában javasolja, hogy azt a költségvetési rendeletben
határozza meg a közgyőlés.
Eszterbauer János: Óriási reklámértéke van ennek a dolognak, nem fognak a szekszárdi
borászok visszaélni a lehetıséggel. Véleménye szerint nem szabad alkudozásba belemenni.
Máté Péter: A mennyiséget nem lehetne növelni?
Kıvári László: Javasolja, hogy az induláskor maradjanak ennél a mennyiségnél.
Horváth Jánosné, Dr. Hadházy Ákos 15 óra 45 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van
7 fı bizottsági tag.
Máté Péter: Egyértelmő, hogy milyen termelık indulhatnak?
Eszterbauer János: A szekszárdi borvidék tajgai, de csak azok a borászok, akik palackoznak
is.
Szikszai Péter: Kb.60 nevezıvel lehet számolni.
Máté Péter: A vidéken élı, de a szekszárdi borvidékhez tartozó termelı is indulhat?
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Eszterbauer János: Igen.
Szabó Zsolt: Mikor lesz az elismerés átadása?
Kıvári László: A Szent György-napi borünnepet javasolja, ami április 24-én van.
Eszterbauer János: Jó lenne, ha az összes nagy rendezvényen hirdetné a város az elismerést.
Ilosfai Gábor: A Szüreti Napok idején lehetne esetleg ténylegesen birtokba venni az 500
palack bort.
Berlinger Attila: Végig kell gondolni azt is, hogy az 500 palack felett ki diszponál. Kb. 1000
palack bort vásárol az önkormányzat évente ajándékozás céljából.
Kıvári László: Korábban az volt a gyakorlat, hogy a bizottság diszponált a Szekszárd Város
Bora felett. Ezekrıl a borokról is kell valamilyen döntést hozni.
Berlinger Attila: A hivatalnak egyfajta védettséget jelent, ha a polgármester úr, vagy a
bizottság diszponál a palackok felhasználása felett.
Eszterbauer János: Úgy gondolja, hogy 30 borásznál több nevezı nem lesz.
Kıvári László: Szükséges szabályozni azt, hogy barikolt bort engednek-e nevezni?
Eszterbauer János: A Kékfrankos és a Bikavér ezt eleve kizárja.
Kıvári László: Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
52/2009. (III.11.) GMB határozat
„Szekszárd Város Bora” elismerı cím adományozása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ülésen elhangzott
módosításokat, javaslatokat építse be a „Szekszárd Város
Bora” elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl szóló
rendelet-tervezetbe és a módosított tervezetet terjessze a
bizottság következı ülése elé.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen
javaslatot a megvásárlásra kerülı 500 palack bor
tárolására és kiadása rendjének szabályozására.
Határidı: 2009. március 18.
Felelıs: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
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2./ napirendi pont
Térfigyelı rendszer bıvítése
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Meghívott: Dr. Varga Péter rendırkapitány
Dr. Varga Péter: Fontosnak tartja, hogy a Várközben legyen a végpontja hálózatnak.
Dr. Balás Ákos: Sok helyen már vizsgázik a térfigyelı rendszer, jogi szempontból is. Erre
vonatkozóan vannak tapasztalatok?
Dr. Varga Péter: Baján nézte a komplett rendszert, ott folyamatosan kell naplót vezetni,
jelölni kell, hogy kamerával megfigyelt terület, az archiválás pedig 7 napig megoldható. A
jelenleginél komolyabb rendszert kell kialakítani.
Szeleczki József: Régóta megoldásra vár ez a probléma. Még az induláskor tisztázandó az
adatkezelés, mert a mőszaki tartalmat is ez határozza meg. A zárt láncon történı jeltovábbítás
esetében is többféle mőszaki megoldás képzelhetı el. Egyeztetettek a kapitánysággal az újabb
helyekrıl: Tinódi u.- „fasor” keresztezıdés, Mészáros L. u. – Gemenc Szálló sarka, Béla
király tér, Garay tér a Zeneiskola felıl, Találka tér. Ezentúl vannak olyan helyek, amelyek
kritikusak a rongálások szempontjából: Béri B. Á. u. tömbbelsı, „csikágó”, baktai terület,
illetve gyakorlatilag az összes lakótelep. A korábban telepített kamerák technikailag már
lefutottak. Ha a rendszer nem kötött, akkor a telepítési helyeket kell kiépíteni. A Tarr Kft-nek
is van rendszere optikai kábellel, míg kábel nélküli ajánlata van az Oktel Kft-nek. A T-Comal is tárgyaltak, rendbe kell tenni a csıhasználat kérdését.
Máté Péter: Úgy gondolja, hogy a fı gondot a 10 kamerával nem oldják meg. Azt kell
megnézni, hogy hol indokolt további kamerák elhelyezése. A Gróf P. u-i játszótéren ki lehet
győjteni, hogy mennyi kárt okoztak a vandálok. Van már olyan készülék, ami éjszaka, fény
nélkül is készít felvételt. Elıször fel kellene tárni a helyeket és arra kérni ajánlatot.
Dr. Balás Ákos: A kapitányság erıforrásait maximálisan figyelembe kell venni, hiszen ott
lesz a munka dandárja.
Horváth Jánosné: Egyetért Máté Péterrel és megemlíti, hogy az újvárosba is elkelne a
kamera.
Máté Péter: A Rendırségnek nem teljes a létszáma. A kamerarendszer bıvítésével ezen a
gondon is lehetne segíteni.
Dr. Varga Péter: Felsorolja azt a 15 helyszínt, ahol a Rendırség álláspontja szerint indokolt
lenne a kamerák kihelyezése. 360 fokban fordítható kamerákat kellene tenni.
Szeleczki József: A megfelelı mőszaki megoldás kiválasztásához fontos a személyiségi jogok
védelmének fokozott figyelembe vétele.
Dr. Varga Péter: Más szempontok vezérlik a Rendırséget, mint a várost a kamerák
telepítésével kapcsolatban.
Dr. Hadházy Ákos 16 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 6 fı bizottsági tag.
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Kıvári László: Kéri a hivatalt, hogy alternatív lehetıségeket vázoljon fel a szóba jöhetı
helyekrıl.
Dr. Balás Ákos: A kapitánysággal együttmőködve kell a helyszíneket meghatározni és utána
kell a kamerák beszerezését megindítani.
Máté Péter: Törekedni kell arra, hogy nyilvánosak legyenek a kamerák.
Kıvári László: A következı határozati javaslatot fogalmazza meg: A bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt – egyeztetve a Városi Rendırkapitánysággal -, hogy a következı
ülésre készítsen konkrét elıterjesztést további térfigyelı kamerák városban történı
kihelyezése tárgyában. Az elıterjesztés térjen ki különösen arra, hogy mely helyszíneken
szükséges a kamerák telepítése, ennek mekkora a költségigénye és a kamerák felügyeletének
biztosítása miként oldható meg.
Dr. Varga Péter: Kéri, hogy március 15. után térjenek vissza az egyeztetésre.
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:
53/2009. (III.11.) GMB határozat
Térfigyelı kamerák kihelyezése a városban
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatalt – egyeztetve a Városi
Rendırkapitánysággal -, hogy a következı ülésre készítsen
konkrét elıterjesztést további térfigyelı kamerák városban
történı kihelyezése tárgyában. Az elıterjesztés térjen ki
különösen arra, hogy mely helyszíneken szükséges a kamerák
telepítése, ennek mekkora a költségigénye és a kamerák
felügyeletének biztosítása miként oldható meg.
Határidı: 2009. március 25.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
3./ napirendi pont
A Vrsac-ból érkezı delegáció programjainak egyeztetése
Elıterjesztı: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
Berlinger Attila: Kb. 25 fıs delegáció érkezne és ugyanilyen létszámú szekszárdi delegációt
várnak vissza. A Szent György-napi rendezvényhez kapcsolódóan jönnének és az érkezésen
túl egy napot töltenek majd a városban. Elıreláthatólag májusban szeretnék viszontlátni a
szekszárdi delegációt.
Dr. Hadházy Ákos 16 óra 40 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 7 fı bizottsági tag.
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Kıvári László: Egyeztetett Módos Ernıvel, a Hegyközség alelnökével. Elızetesen úgy
gondolta, hogy csütörtökön a Mészáros Borháznál lenne egy ebéd és Módos Ernı tartana ott
egy szakmai konzultációt. Délután útba ejtenének egy kisebb borászatot és estére pedig Bodri
Istvánnál, a Hegyközség elnökénél lennének, aki további elıadást tudna tartani, illetve a bor
feldolgozását is bemutatná. A szállás még bizonytalan. Másnap pedig egy-két szılıbirtokot is
be lehetne nekik mutatni. Ebéd után pedig megejthetnének egy kis városnézést, azt követıen
pedig a Szent György-napi Borünnepen, a borverseny eredményhirdetésén vennének részt.
Próbál a borászokkal egyeztetni abban, hogy ık is vegyenek részt a finanszírozásban. A
szállás és 2 ebéd költségét kell még elıteremteni. Március 25-ig ki kellene alakítani a
végleges programot és a költségvetést. Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
54/2009. (III.11.) GMB határozat
Vrsac-i delegáció fogadása Szekszárdon
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
tudomásul veszi a Vrsac-i szakmai delegáció elızetes
programjáról adott tájékoztatást. A Bizottság a program
véglegesítését követıen, a felmerülı költségek ismeretében
visszatér a téma tárgyalására.
Határidı: 2009. március 25.
Felelıs: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
Kıvári László elnök
Dr. Hadházy Ákos 16 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 6 fı bizottsági tag.
4./ napirendi pont
Kemény S. u. mögötti területek rendezése
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Szeleczki József: Az elıterjesztés két részbıl áll. Az egyik része a Kemény S. u. és a
tehermentesítı út közti önkormányzati területnek az ott lakók részére értékesítésre történı
felajánlását tartalmazza, míg a másik része Máté Péter javaslatát tartalmazza. Máté Péter a
Kemény S. utcában lakik és az ı ingatlana mögötti önkormányzati ingatlanrészt szeretné
megvásárolni, azonban készpénz helyett járdafelújítást vállalna. Tény, hogy rossz állapotban
vannak a járdák azon a környéken.
Máté Péter: Nem támogatja ezt a javaslatot. Javasolja, hogy a korábbi döntésnek megfelelıen
3.000.- Ft/m2 ellenében ajánlják fel az ingatlan tulajdonosoknak a telek-kiegészítéseket.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a Máté Péter által kiegészített határozati javaslatot,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
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55/2009. (III.11.) GMB határozat
Kemény S. utcai önkormányzati területek rendezése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
támogatja a Kemény S. u. és a tehermentesítı út között
elhelyezkedı ingatlanoknak az elıterjesztéshez mellékelt
helyszínrajznak megfelelı rendezését és hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban lévı 3320/12 hrsz-ú
ingatlannak az érintett telektulajdonosok részére történı
értékesítéséhez 3.000.- Ft/m2 ellenében.
2. A Bizottság a SOM-MA Bt. (képviseli: Máté Péter
Szekszárd, Kemény S. u. 27., hrsz: 3321/3) járdaépítésre
vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
5./ napirendi pont
Hajdú Árpád telek-kiegészítési kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Máté Péter: Javasolja, hogy 6.000.- Ft/m2 egységárat jelöljön meg a bizottság vételárként.
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:
56/2009. (III.11.) GMB határozat
Hajdú Árpád telek-kiegészítési kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi
5020/43 hrsz-ú ingatlanból cca. 102 m2 nagyságú területrész
telek-kiegészítés céljából történı értékesítéséhez a szekszárdi
6313/24 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (Hajdú Árpád és
Hajdúné Varga Andrea) részére 6.000.- Ft/m2 vételár
ellenében. A telekhatár-rendezéssel kapcsolatos mindennemő
költség vevıket terheli.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı

6./ napirendi pont
Zsók Ambrusné kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
Szeleczki József: Ismerteti 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:
57/2009. (III.11.) GMB határozat
Zsók Ambrusné kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör.
számú rendelet 13. § (2) bekezdése alapján támogatja Zsók
Ambrusné (Szekszárd, Újfalussy u. 6.) kérelmét és a Bottyánhegyi önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévı ideiglenes
jellegő, vegyesboltként üzemelı, könnyőszerkezetes építéső
pavilonnal elfoglalt terület után fizetendı közterülethasználati díj 50 %-ának megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2009. március 20.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Ilosfai Gábor 17 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fı bizottsági tag.
7./ napirendi pont
Egyeztetés a városüzemeltetési feladatokkal összefüggı bejárásról
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László: A tavalyról áthúzódó feladatokat, valamint az újonnan felmerülı problémákat
kellene áttekinteni, és erre vonatkozóan kapjanak levelet a képviselık. A válaszok március
25-ig érkezzenek vissza.
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:
58/2009. (III.11.) GMB határozat
A
2009.
évi
városüzemeltetési
felhasználásának elıkészítése

elıirányzat

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
felkéri a Városüzemeltetési és –Fejlesztési Igazgatóságot,
hogy a 2009.
évi
városüzemeltetési
elıirányzat
felhasználásának tervezéséhez kérje be az egyéni
választókerületek képviselıinek a 2008. októbere után
felmerült igényeit.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
A Bizottság az igények beérkezését követıen kezdi meg a
választókerületek helyszíni bejárását.
Határidı: 2009. március 25.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
8./ napirendi pont
Egyebek
Kıvári László: Ismerteti a Hegyközség, valamint a Borvidék Kht. levelének tartalmát, melyet
a bizottsághoz címeztek. A KT-Dinamic Kft. Szociális Foglalkoztatójának kérdésével is
foglalkozni kellene, hiszen a közgyőlés még nem jutott el odáig, hogy érdemben tárgyalja a
kérdést.
Máté Péter: A gazdálkodási adatokkal nem voltak igazán tisztában, ezért napolták el a
kérdést.
Kıvári László: A Kék Madár Alapítvány is megkereste ıt, a hátrányos helyzető emberek
segítése érdekében.
Máté Péter: A jelzılámpákra vissza kell térni, a vezérlést mindenképpen meg kell oldani. A
nıvérszálló elıtti lámpa a motorost nem érzékeli és nem ad szabad jelet balra.
Szeleczki József: A teljes lámparendszer tekintetében fog hozni a bizottság elé egy anyagot.
Máté Péter: Mikor számol el a Grafit Plusz Kft. a földbányából kitermelt mennyiséggel?
Szeleczki József: Március végéig.
Máté Péter: Derüljön ki az is, hogy melyik területen depózták a vörös agyagot.
Szeleczki József: A cross pályánál befejezıdött a kitermelés, kb.180.000 m3 földet szállítottak
el. A rekultivációs tervet változtatni kell. Az elszállított föld értéke kb. 30 millió Ft, de a
Colas Hungária szívesebben ledolgozná azt és még 10 %-os kedvezményt is adna. A
rekultiváció még vissza van, de más szinten, mint amirıl korábban szó volt. Egyeztetnek a
fıépítésszel egy beépítési terv vonatkozásában is a területre.
További napirendi pont és hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést 17 óra 45
perckor berekeszti.
K. m. f.
Kıvári László
Elnök
Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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