SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-6/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. március 14. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárd és Környéke
Általános Ipartestület támogatási kérelme” tárgyú előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Babits Mihály utcában
található támfallal kapcsolatos azonnali intézkedések” tárgyú szóbeli előterjesztést, valamint javasolja,
hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretei között foglalkozzon a Prométheusz Park
helyzetével.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megjegyzi, hogy az Előhegy utca és az Újfalussy utca tárgyában,
valamint a Szekszárdi Állat-és Természetvédő Alapítvánnyal való kapcsolatfelvétel tárgyában a
bizottság már hozott határozatokat, amelyek nem kerültek végrehajtásra. Szeretné, ha az „Egyebek”
napirendi pont keretei között visszatérnének ezekre a témakörökre.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.4.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretén belül műszaki tervek
elkészítésére
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
3. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
4. napirendi pont:
Minőségi Borok Ételek Magazinban való megjelenés
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
5. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos kérelme
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utca forgalmi rendjének módosítására
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
12. napirendi pont:
Babits Mihály utcában található támfallal kapcsolatos azonnali intézkedések
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
13. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.4.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretén belül műszaki tervek
elkészítésére
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 81/2017. (III.14.) határozata
a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a
„Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek elkészítésére”
tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a
„Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek
elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
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:

2017. március 14.
Kővári László elnök

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

2017. március 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A rendezvény, amire a Kertbarát Kör szeretné a támogatást, már lezajlott, de a
kérelem időben megérkezett a hivatalba. Véleménye szerint fontos, hogy a bizottság támogassa a
bortermelőket. Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 82/2017. (III.14.) határozata
a Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2017. évi Bizottsági Keret terhére a Babits Mihály Kulturális
Központ részére 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít a
„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör által szervezett rendezvények
megvalósítására.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. március 14.
Kővári László elnök

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

2017. március 20.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A kérelem a szokásos városi borverseny megrendezéséhez kapcsolódik. A
hétvégén kezdik meg a borok összegyűjtését, majd ezt követően március 30-án kerül megrendezésre
a borverseny. Az eredményhirdetésre pedig április 22-én kerül sor. Kiválasztásra kerül a „Szekszárd
Város Bora 2017” díjazottja is. Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 83/2017. (III.14.) határozata
a Hegyközség Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2017. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft támogatást
nyújt a Szekszárdi Hegyközség részére a 2017. évi Szekszárdi
Borvidéki Borverseny rendezvényének megrendezésére.
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Határidő:
Felelős:
2.

2017. március 14.
Kővári László elnök

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

2017. március 24.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Minőségi Borok Ételek Magazinban való megjelenés
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Elhozta magával a magazint az ülésre, amit körbead a bizottság tagjainak, hogy a
tagok elolvashassák az interjút, melyben Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok Céhének elnöke
kifejti, hogy az elmúlt hat-nyolc évben hogyan sikerült a szekszárdi borvidék képviseletében dolgozó,
alkotó borászoknak egyre nagyobb sikereket elérni. Áprilisban Szekszárdon lesz a Megyei Jogú Városok
Szövetségének Közgyűlése, ezért úgy egyeztetett a polgármesterrel, hogy rendelnek 25 darabot a
magazinból annak érdekében, hogy a Közgyűlés valamennyi tagját megajándékozhassák. Javasolja a
kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 84/2017. (III.14.) határozata
a Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2017. évi bizottsági keret terhére a Minőségi Borok Ételek
magazinban való megjelenéshez és 25 darab magazin
megvásárlásához 170.000 forintot biztosít a Kiss-Végh Lapkiadó
Kft. részére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 14.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a számla ellenében
gondoskodjon a kifizetésről.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Tamási Anna igazgatóságvezető
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5. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. Úgy érzi, hogy az „A” jelű
határozati javaslat részben tartalmazza a „B” jelűt is a bérleti szerződés vonatkozásában.
Varga András osztályvezető: Az „A” jelű határozati javaslat esetén akkor lesz továbbra is bérleti
szerződés, ha a bizottság támogató döntése ellenére a kérelmező nem fogadja el a vételár ajánlatot.
Kővári László elnök: Az ültetvényt a kérelmező telepítette. A bizottság meg kell, hogy állapítsa a vételár
minimum összegét.
Varga András osztályvezető: A bizottság a korábbi döntései során 150 Ft/m2 összegben állapította meg
a vételár minimum összegét. Elmondja, hogy az értékbecslés során ennél nagyobb összeg is
megállapításra kerülhet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet, és a vételár minimum összegét
150 Ft/m2 összegben állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 85/2017. (III.14.) határozata
Tóth László 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
01326/14 hrsz-ú, szőlő művelési ágú, 910 m2 alapterületű,
valamint a 01326/15 hrsz-ú, szőlő és gyümölcsös művelési ágú,
2559 m2 alapterületű ingatlanoknak Tóth László (Szekszárd, Mérey
u. 25.) részére történő értékesítéséhez. A Bizottság az
értékesítésre kerülő ingatlanokat az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken mely nem lehet kevesebb 150 Ft/m2 összegnél – értékesíti.
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Amennyiben a kérelmező nem fogadja el a vételár ajánlatot, akkor
a Bizottság hozzájárul, hogy a továbbiakban is bérelje a
területeket.
Határidő:
Felelős:

2017. március 14.
Kővári László elnök

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

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos kérelme
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A bizottság korábbi ülésén hozott egy döntést. Véleménye szerint az ügyet le
kellene zárni, és nem lenne szabad azzal foglalkozni, hogy még ki, hova rakna oszlopot.
Szabó Balázs bizottsági tag: Véleménye szerint olyan döntést kellene hozni, mint a másik fél esetében,
és akkor le lehetne zárni az ügyet.
Kővári László elnök: A kérelmező az árok védelme érdekben szeretné kihelyezni az oszlopokat.
Märcz László igazgatóságvezető: Az árok közvetlenül ott van az út mellett, körülbelül 30-40
centiméterre. Nem tartja indokoltnak az oszlopok kihelyezését.
Szegedi Attila bizottsági tag: A felek meghallgatása után nyilvánvaló számára, hogy a kérelmező azért
szeretné csak az oszlopok kihelyezését, hogy neki is legyen, ne csak a szomszédnak. Járt a helyszínen,
és nem tartja indokoltnak az oszlopok kihelyezését.
Märcz László igazgatóságvezető: A környéken minden utcának ilyen az elrendezése. Elmondja, hogy a
kérelem decemberben érkezett, de szerették volna megvárni a bizottság döntését a másik, ehhez
kapcsolódó ügyben.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 86/2017. (III.14.) határozata
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a Fagyöngy utcában oszlopok kihelyezésére irányuló 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 I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Fagyöngy u. 19. szám alatti lakosnak - az ingatlan előtti
területre - oszlop kihelyezésére vonatkozó kérelmét és azt elutasítja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 30.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utca forgalmi rendjének módosítására
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A kérelmező felhívta őt telefonon. Először is bocsánatot kért a múltkori
hangnemért. A tábla és a telekhatár közötti távolság 16 méter, így a tábla ellenére hat méter még
mindig rendelkezésre áll. A kérelmező azt sérelmezi, hogy ha jön hozzá két vendég, két autóval, akkor
nem lesz elég hely.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a kérelmezőnek van gépkocsi bejárója, csak be van
ültetve szőlővel.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 24 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Gyurkovics János bizottsági tag: Véleménye szerint a bizottság a korábbi ülésén megfontolt
határozatot hozott, ezért javasolja a kérelem elutasítását.
Varga András osztályvezető: A kérelmező szeretné, ha fekvőrendőr is kihelyezésre kerülne. Ezt nem
tartja indokoltnak.
Szegedi Attila bizottsági tag: Azon a területen kizárt a gyorshajtás veszélye.
Kővári László elnök: Öt méterig a KRESZ is tiltja a megállást. A következő öt méter miatt került
kihelyezésre a tábla. Tekintettel arra, hogy a tábla és a telekhatár között 16 méter távolság van,
javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 87/2017. (III.14.) határozata
a Táncsics utca forgalmi rendjének módosításra irányuló 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 I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta Táncsics Mihály utca 28. alatti lakos kérelmét. A
Bizottság a Táncsics utca – Táncsics köz kereszteződésében lévő
„Megállni tilos” „10 méter” táblával kapcsolatban felkéri
Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a kérelmének
elutasításáról. A Bizottság a fekvőrendőr kihelyezésére vonatkozó
kérelmet elutasítja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 30.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 88/2017. (III.14.) határozata
a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület közterület-használati
díj mérséklésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros
Egyesületnek (7100 Szekszárd, Petőfi u. 13.) a 13. Sajó Péter
Emlékverseny rendezése kapcsán benyújtott, a közterület-használati
díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:

2017. március 20.
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Felelős:

Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 89/2017. (III.14.) határozata
a Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Sportélmény Közhasznú Alapítványnak
(7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) a XI. Domain Gróf Zichy utcai
futóverseny rendezése kapcsán benyújtott, a Garay téren lévő 3 db
árusító pavilon, kürtőskalácsos kocsi és színpad közterület-használati
és 1 db pavilon bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj megállapításának
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A Kórház Rendelőintézetével szemben lévő bolt mellett árusító személyeknek kell
közterület-használati díjat fizetniük?
Varga András osztályvezető: Azon a területen kispiac van, ami a Vagyonkezelő Kft. hatáskörébe
tartozik.
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Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 90/2017. (III.14.) határozata
Farkas Jánosné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Farkas Jánosnénak (7100 Szekszárd,
Wesselényi u. 2. III/1.) virágárusítás közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A kérelem ismertetése előtt felkéri Szegedi Attila bizottsági tagot, hogy számoljon
be a Bátaszéken megrendezésre került Ipartestületi Elnökök Összejöveteléről.
Szegedi Attila bizottsági tag: Múlt héten, pénteken került megrendezésre az Ipartestületi Elnökök
összejövetele, melyre meg lett hívva az országos szervezet elnöke is. Elmondja, hogy az ipartestületek
nagyon rossz helyzetben vannak, ami részint a saját hibájukra is visszavezethető, ugyanis a
rendszerváltás után, önszántukból lemondtak több mindenről a kamarák javára. Emiatt küzdenek most
anyagi nehézségekkel. Utána rájöttek arra, hogy a kamarák nem látnak el olyan érdekképviseletet, ami
egyébként kötelességük lenne. Ezért elkezdték összegyűjteni azokat az iparosokat, akik régen a
középosztályhoz tartoztak. Az oktatásban egy 20-25 éves űrrel kell majd számolni. A kormány komoly
erőfeszítéseket tesz azért, hogy lehetőleg minél több szakmát és szakmai orientációt hajtsanak végre.
Evvel kapcsolatban az országos elnök elmondta, hogy a jogi keretek nem teszik lehetővé a pályázást. A
pályázatok viszont szükségesek lennének azért, hogy fenn tudják tartani magukat az ipartestületek. A
pályázati lehetőségek nélkül az ipartestületek működése is veszélybe kerül, ezért kénytelenek
támogatási kérelmeket megfogalmazni. A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület a 86 tagjától
500 forintos havi tagdíjat szed be, ami évi 6.000 forintot jelent. Ebből a tagdíjból nem képesek
fenntartani magukat. Az ipartestületek építményei is egyre rosszabb állapotba kerülnek, ami miatt a
fenntartás még nehezebb lesz. Elmondja, hogy vannak olyan ipartestületek, amelyek már el is hagyták
épületüket, és bérleti szerződést lettek kénytelenek megkötni. Tolna, Tamási és Dombóvár
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ipartestületei az összejövetelen csak negatívumokról tudtak beszélni. Próbálnak szakmai fórumokat
tartani, továbbképzéseket szervezni, a diákokat a szülőkön keresztül arra ösztönözni, hogy ne a
diplomát tűzzék ki célul, hanem szakmát tanuljanak. Sajnos nincs már olyan személy, aki át tudná adni
a tudását, és olyan személy sincs, akinek át lehetne adni. A rendezvényen egy résztvevő elmondta,
hogy az iskolák rossz anyagot kapnak, amivel nehezebb dolgozni. Az elmúlt 20-25 évben folyamatosan
csökkent az oktatás színvonala, részint anyagi okok miatt. Az ipartestület tagjai főként 70 év körüli
nyugdíjas személyek, akik régen oktattak az iskolákban. A testület ezekre a személyekre már nem
alapozhat. Sajnos hiányoznak a dinasztiális felépítésű családok, ahol a gyermek folytatná a szülő által
elkezdett szakmát. Ezek a problémák tették működésképtelenné az ipartestületeket. A bonyhádi
ipartestület még úgy ahogy működik, ennek az éves bevétele eléri a négy és fél millió forintot. Bátaszék
város polgármestere kiemelt támogatottságúvá tette a bátaszéki ipartestületet: Bátaszék Város
Önkormányzata ugyanis minden évben 700.000 forinttal támogatja a saját ipartestületét. A város úgy
gondolja, hogy az ott élő mesteremberek azért dolgoznak, hogy a város élhetőbb legyen. A
pályázatoknál első körben az iparosokat hívják meg. Csak abban az esetben hívnak meg másokat, ha
az iparosok nem vállalják a feladatot.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 38 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Kevés tanfolyam van, valamint az ipartestület az ingatlanok hasznosításából sem
tud pénzhez jutni. A gyakorlóhelyek biztosításának tekintetében nagy segítséget tud nyújtani az
ipartestület. Úgy tudja, hogy ács szakképzés egyáltalán nincs.
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen, sehol sem fog indulni a következő évben ácsképzés. Nincs olyan
gyerek, akit arra lehetne motiválni, hogy szakmát tanuljon.
Máté Péter bizottsági tag: A szakemberek már most is nagy összeget kérnek a munkájukért, ha hiány
lesz, akkor pedig ez az összeg még jobban emelkedik majd.
Szegedi Attila bizottsági tag: A mezőgazdaságban például egyáltalán nincs napszámos. A betanított
román brigádok a tavaly kapott összegért idén már csak hat órát hajlandóak dolgozni, és e mellett még
feltételeket is szabnak: szállás, étkezés, szállítás.
Kővári László elnök: A Szekszárdi Vasárnapban megjelenne egy sorozat, ami azt a célt szolgálná, hogy
a hetedik-nyolcadik osztályos gyermekek szülei megismerjék a szakiskolák kínálta lehetőségeket. A
Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület a kérelemben leírja a 2017. évre tervezett programokat:
- előadások,
- közös rendezvények a Szakképzési Centrummal,
- együttműködés a szakképzés területén,
- autószerelő mesterek, szakmunkás tanulók továbbképzése,
- ipartestületek megyei találkozója,
- Szakmák Éjszakája,
- pályaválasztási napok.
A testület folyamatos működésének biztosítása igen nehéz, a biztonságos működéshez 300.000
forintra lenne szükségük. A bizottságtól 200.000 forint összegű támogatást kérnek.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint ez az összeg hosszútávon nem oldja meg a problémákat.
Kővári László elnök: A fennmaradásukat átmenetileg segítené.
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Szabó Zsolt bizottsági tag: A problémával szerinte a városvezetés kellene, hogy foglalkozzon.
Máté Péter bizottsági tag: Ez országos szinten jelentkező probléma.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Arra gondolt, hogy a bátaszéki példát kellene követni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A jogalkotó fele kellene olyan javaslatokkal élni, amelyek a jogi kereteket
kiszélesítenék. A pályaválasztás előtt álló diákokat kellene arra motiválni, hogy válasszanak szakmát.
De a szülők nem tudnak arról, hogy melyek azok a hiányszakmák, amelyekre kiemelt ösztöndíj program
van. Ezeket az információkat el kellene juttatni a szülők és az iskolák felé is. A polgármester már
elkezdte megvalósítani ezt a programot. A probléma abból adódik, hogy ezeknek a megszervezéséhez
szükség lenne anyagi forrásra is. A fodrászok és kozmetikusok esetében tervben van egy olyan
program, hogy meg kellene hívni Szekszárdra országos és nemzetközi szinten elismert fodrászokat és
kozmetikusokat. Az elismert fodrászok, kozmetikusok igen magas összeget fognak elkérni a
részvételért, és az ipartestületek ezt nem tudják majd megfizetni. Viszont pályázatok útján lehetne
ezekre a rendezvényekre forrást szerezni, de az egyesületi forma miatt alkalmatlanok a pályázásra.
Ezekben a feltételekben változtathatna a jogalkotó.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Az iparkamarák hogy állnak a problémához?
Szegedi Attila bizottsági tag: Sajnos az iparkamarák és az ipartestületek között nem jó a kapcsolat. A
kamarák kvázi ellenfelet látnak az ipartestületekben.
Máté Péter bizottsági tag: Részt vett a Dienes iskolában egy pályaválasztási, beiskolázás előtti
programon, amelyen részt vettek az intézmények vezetői. Ma már a cégek a gyermekeket
minimálbéres ösztöndíjra felveszik az iskola szervezésében. A gyermekeknek megszervezi az iskola a
cégeknél a gyakorlatot. Az intézményvezetők elmondták, hogy melyik iskolába miért éri meg beíratni
a gyermeket. A gyerek 15 évesen megkaphatja a minimálbért, ha jól tanul. Az elmondottakra
tekintettel úgy gondolja, hogy a szakképzés jó helyzetben van.
Szegedi Attila bizottsági tag: Számadatokkal lehet érzékeltetni, hogy mennyivel kevesebb a
szakmunkás tanuló.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mennyivel kevesebb?
Szegedi Attila bizottsági tag: A fénykorához képest 25%-on működik.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 52 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság támogatná Szabó Zsolt bizottsági tag
javaslatát.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság részesítse 200.000 forint támogatásban a Szekszárd és
Környéke Általános Ipartestületet a testület működésének fenntartása érdekében. Javasolja továbbá,
hogy a bizottság kérje fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy tekintsék át az ipartestület
finanszírozásával kapcsolatos problémakört, valamint javasolja, hogy a bizottság tegyen javaslatot a
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Közgyűlésnek arra, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a lehetőségekhez mérten
hozzon létre ehhez kapcsolódóan egy pénzügyi alapot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 91/2017. (III.14.) határozata
a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2017. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft
támogatásban részesíti a Szekszárd és Környéke Általános
Ipartestületet a testület működésének fenntartása érdekében.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. március 14.
Kővári László elnök

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

3.

2017. március 24.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy tekintse át az
ipartestület működésének finanszírozásával kapcsolatos
problémakört, egyúttal javasolja a közgyűlésnek, hogy a
költségvetés soron következő módosításakor - a
lehetőségekhez mérten - hozzon létre ehhez kapcsolódóan egy
pénzügyi alapot.
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Babits Mihály utcában található támfallal kapcsolatos azonnali intézkedések
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
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Szabó Balázs bizottsági tag: A Babits Mihály utcában található támfal esetében azonnali intézkedésre
van szükség. A fagyökerek szétfeszítették a támfalat, ami bármelyik pillanatban kidőlhet az útra.
Készített fényképeket a helyszínről, amit körbead a bizottság tagjainak. Itt jegyzi meg, hogy azon is el
lehetne gondolkodni, hogy sétáló utcát kellene létrehozni a Babits Mihály utcában. Elmondja, hogy
komplex megoldási javaslatai vannak a támfallal kapcsolatban, amit szívesen odaad a Városfejlesztési
és Üzemeltetési Igazgatóságnak.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyék meg a
szükséges lépéseket a balesetveszély elkerülése érdekében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 92/2017. (III.14.) határozata
a Babits Mihály utcában található támfallal kapcsolatos azonnali
intézkedésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Babits Mihály utcában található
támfallal kapcsolatos azonnali intézkedések” tárgyú szóbeli
előterjesztést megtárgyalta, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tegye meg a szükséges lépéseket a balesetveszély elkerülése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Egyebek
Szabó Balázs bizottsági tag: Fogadóóráján megint megkeresték a Prométheusz Park körüli
problémákkal, valamint a szökőkút állapotával kapcsolatban. A Parkban nem oldódott még meg a
vízelfolyás problémája.
Kővári László elnök: Ez a probléma már rendeződni látszik, ugyanis a bizottság a szökőkutak
működtetésével kapcsolatban döntött már korábbi ülésén.
Szabó Balázs bizottsági tag: Most nem erről van szó.
Varga András osztályvezető: Most arról van szó, hogy működésképtelen a szökőkút.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kutyamenhellyel kapcsolatban két hónappal ezelőtt teljes körű
támogatást kapott arra vonatkozóan, hogy hívják meg az Alapítvány vezetőit a bizottság ülésére. A mai
napig nem lettek meghívva a vezetők az ülésre. A kutyamenhely más településen nem így néz ki.
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Kővári László elnök: Van nála egy levél, melyben a Vagyonkezelő Kft. vezetője szólítja fel a menhely
vezetőjét a teendőire. A bizottság döntése után lépni fognak a levéllel kapcsolatban is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság tagjai győződjenek meg a helyszínen a
kutyamenhely állapotáról.
Kővári László elnök: Akinek van ideje, az ülés után kimehet megtekinteni a helyszínt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az Előhegy utca és az Újfalussy utca aszfaltfelújítása tavaly augusztusra
lett megígérve.
Kővári László elnök: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság költségvetése sok esetben csak
főszámként tartalmazza a fejlesztéseket. Úgy gondolja, hogy egyszer meg kellene tárgyalni, hogy ezek
a fejlesztések pontosan mit takarnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdezi Märcz László igazgatóságvezetőtől, hogy tudja-e őt fogadni a
témával kapcsolatban.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 órakor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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