SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-8/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. április 25. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Csatár 132 termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
dr.
Holczer
Mónika
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „A Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft. támogatási kérelme” tárgyú írásbeli előterjesztést.

dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Beszámoló a Tolna Megyei Állat-és Természetvédő Alapítvánnyal való kapcsolatfelvételről”
tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatására
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Együttműködési kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági Egyesületnél”
című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program megvalósítására
(116. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
6. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázaton való részvételre
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt kialakítandó Ügyeleti
Központ vázlatterveinek, kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére”
tárgyú pályázati eljárás eredménye
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát
Szekszárd” című projekt megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat parkolók kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
10. napirendi pont:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár selejtezési kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati földutak javítására
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János bizottsági tag
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag
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12. napirendi pont:
Kérelem a Palánki-hegyen lévő önkormányzati ingatlanok vételére
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Telek-kiegészítési kérelem
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I. negyedév)
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
18. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
19. napirendi pont:
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
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(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs képviselő
Előadó: Szabó Balázs képviselő
20. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal való kapcsolatfelvételről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
21. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
22. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosítására
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
23. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
24. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: A Kölyökmenza Kft. a hatályos szerződés szerint megkereste a hivatalt
a térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatával. A hivatal a kérelmet megvizsgálta, majd ez
alapján egyeztetést folytatott az intézmények vezetőivel. A rendelettervezet érinti a bölcsődét
és a szociális intézményeket is. A szociális intézmények vonatkozásában az intézményvezető
nem javasolja a térítési díjak emelését. A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján a térítési díj
emelése ebben az ágazatban úgy történhet, hogy a teljes költségből le kell vonni az állami
támogatást, és legfeljebb a fennmaradó rész állapítható meg térítési díjként. Az
önköltségszámítást a hivatal elvégezte, ami alapján egyetért az intézményvezető kérésével, és
nem tesz javaslatot a térítési díjak emelésére ezen a területen. Ezzel kapcsolatosan ki kell,
hogy egészítse az előterjesztést. Az előterjesztés ugyanis tartalmaz egy határozati javaslatot,
ami a szerződés módosítására irányul. A szerződés egyik pontja szerint a vállalkozói ár, amit a
Kölyökmenza Kft-nek fizet az önkormányzat, a térítési díj és a rezsi költség összegeként van
meghatározva. Ez azonban pontatlan megfogalmazás, mert a nyersanyag költség és a rezsi
összege.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 132/2017. (IV.25.)
határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűlés legutóbbi ülésén hozott döntésnek az átvezetését
tartalmazza a rendeletmódosításról szóló tervezet.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 13 óra 08 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
dr. Mezei László bizottsági tag: 14 milliárd forintos veszteségről van szó országos szinten, ami
azt bizonyítja, hogy egy működésképtelen rendszerről van szó. A jelenlegi átszervezés is ezt
bizonyítja. Elmaradtak azok a beruházások, amelyekre szükség lett volna. Ez véleménye szerint
egy felelőtlen döntés a városvezetés részéről. Véleménye szerint a Vertikál Zrt. nem fogja
megoldani a jelenlegi problémákat. Ez a döntés káros a város számára. A problémák
megoldására kísérletet tettek 2014 novemberében és 2016 októberében. A cikói beruházásból
hiányzik az előválogató rendszer. Tettek javaslatokat erősen mérgező anyagok bepárlására,
mégsem történt azonban semmi. A mostani megoldásból hiányoznak a számítások. Úgy véli,
hogy nem jön létre egy életképes hulladékgazdálkodás. Szerinte a probléma csak átkerül az
egyik asztalról a másikra.
Kővári László elnök: A város 2006-ban visszavásárolta az Alisca Terra Kft-ben lévő üzletrészt.
Véleménye szerint ez jó döntés volt, és azóta óriási fejlesztéseken ment keresztül a Kft.
Szükség van szervezeti változásokra azért, hogy a gazdálkodás tartható legyen. A közeljövőben
országos szinten 12 feldolgozó marad, mert csak így lesz biztosítható a jelenlegi árak
megtartása. Meg kell felelni bizonyos elvárásoknak is, mint például annak, hogy minél több
újra feldolgozható hulladék legyen, mert a mostani feldolgozás a nyugat-európai országokhoz
képest alacsony. Elmondja, hogy látott számításokat a korábbi előterjesztésben, ami
véleménye szerint megalapozott volt.
Máté Péter bizottsági tag: Nem 12 feldolgozó marad országos szinten, hanem 21. Az
előterjesztés viszont nem erről szól, hanem arról, hogy Szekszárd város eddig az Alisca Terra
Kft-vel szállíttatta el a hulladékot, mostantól pedig a Vertikál Zrt-vel, tekintettel arra, hogy az
Alisca Terra Kft. beolvad a Vertikál Zrt-be. Ehhez pedig szerződést kell kötni a Vertikál Zrt-vel.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint a Vertikál Zrt-vel sem lehet elérni a 4,2
forintos literárat.
Kővári László elnök: Ez csak egy mutató. Az előterjesztés viszont tényleg nem erről szól.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 133/2017. (IV.25.)
határozata
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a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe
vételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról
és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014. (II.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatására
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 19 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: A támogatási megállapodásokat a hivatal megküldte a Támogatás
Vizsgáló Irodának állásfoglalásra. A választ még nem kapták meg, de remélik, hogy a Közgyűlés
üléséig megérkezik.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Kosárlabda Sport Club Szekszárd (a továbbiakban: KSC)
elvesztette egy korábbi szponzorát. A tabella második helyén lévő csapat 80 millió forintos
támogatást kap a város önkormányzatától.
Szabó Balázs bizottsági tag: Sopron kosárlabda csapata viszont 800 millió forintból
gazdálkodik.
Kővári László elnök: Az előterjesztést nem befolyásolja, hogy más város mekkora támogatást
nyújt.
Szabó Balázs bizottsági tag: A KSC támogatási kérelme tárgyában személyes érintettség miatt
nem szavazhat, viszont a Szekszárd Asztalitenisz Klub támogatási kérelme tárgyában szeretne
szavazni, ezért kéri az elnököt, hogy a bizottság két határozatot hozzon az előterjesztés
kapcsán.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 20 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
(Szabó Balázs bizottsági tag a szavazásban nem vesz részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 134/2017. (IV.25.)
határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd támogatására vonatkozó határozati javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatására vonatkozó
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 135/2017. (IV.25.)
határozata
a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Asztalitenisz Club
támogatására vonatkozó határozati javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Miben valósul meg a támogatás?
Kővári László elnök: A város pénzügyileg támogatja a kórházat.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az egyre javuló együttműködés is indokolttá teszi a támogatást.
További 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 136/2017. (IV.25.)
határozata
a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Tolna Megyei
Balassa János Kórház támogatására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Együttműködési kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági Egyesületnél”
című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program megvalósítására
(116. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
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 137/2017. (IV.25.)
határozata
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a „Tanoda program a Polip Ifjúsági Egyesületnél” című EFOP3.3.1-15-2015-001974 program megvalósításával kapcsolatos
együttműködési kötelezettség vállalásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Együttműködési
kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági
Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program
megvalósítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázaton való részvételre
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: A költségvetés tartalmazza a szükséges összeget a városüzemeltetés
keretén belül, sikeres pályázat esetén pedig ehhez kapna még támogatást az önkormányzat.
Máté Peter bizottsági tag: Most a pályázatról fog döntés születni? Mert több alcél is szerepel
a felhívásban.
dr. Molnár Kata jegyző: Több cél van meghatározva, de csak egy pályázat nyújtható be. A
hivatal az előkészítés alapján azt javasolja, hogy mivel az utak felújítása a legsürgetőbb
probléma, ezért arra a célra nyújtson be pályázatot a város.
További 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 138/2017. (IV.25.)
határozata
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázaton való részvételről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázaton való részvételre” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt kialakítandó Ügyeleti
Központ vázlatterveinek, kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére”
tárgyú pályázati eljárás eredménye
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 24 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A TOP projekt kapcsán az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztési intézkedésen belül szeretne a város pályázatot
benyújtani ügyeleti központ kialakítására. Ehhez kapcsolódóan a műszaki tervek elkészítésére
közbeszerzési értékhatár alatti eljárás került kiírásra, amely során négy ajánlattevő részére
került kiküldésre az ajánlattételi felhívás. A beérkezett ajánlatok alapján a legelőnyösebb
ajánlatot a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. adta.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 25 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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 139/2017. (IV.25.)
határozata
a „Tervezési szerződés a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2
hrsz. alatt kialakítandó Ügyeleti Központ vázlatterveinek,
kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
12
0425jkv

1. a „Tervezési szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1 azonosítószámú
„Ügyeleti
Központ
kialakítása”
című
pályázat
megvalósításához szükséges vázlatterveinek, kiviteli
terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítése”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Városfejlesztési
Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

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

2017. április 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát
Szekszárd” című projekt megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A „Kerékpárosbarát Szekszárd” című
projekttel kapcsolatban az önkormányzat már megkötötte a támogatási szerződést. A projekt
keretén belül kötelező a tájékoztatás és nyilvánosság követelményének való megfelelés.
Ennek érdekében közbeszerzési értékhatár alatti eljárás került lefolytatásra, amely eljárás
keretén belül négy ajánlattevő részére küldte meg a hivatal az ajánlattételi felhívást. Az
összességében legelőnyösebb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. tette.
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 140/2017. (IV.25.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt
megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt
megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-profit
Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

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

2017. május 10.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat parkolók kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A tavalyi évben elkészült
egy engedélyezési terv a tömbbelső rehabilitációjára, ami parkolók kialakításáról szól. Az
önkormányzat a határozatban felhatalmazná a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t az építési eljárás
lebonyolítására és kivitelezésére.
dr. Mezei László bizottsági tag: A bizottság korábbi ülésén problémaként fogalmazódott meg
a vegyes tulajdon helyzete. Ez a probléma hogyan lenne megoldva?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Nagyon kicsi a vegyes
tulajdon.
Máté Péter bizottsági tag: A vegyes tulajdon megmaradna. A NAV tulajdona továbbra is a
NAV-é maradna, az OTP tulajdona semmire nem alkalmas. A tulajdonhatárok betartásával,
területrendezéssel kerülnének kialakításra a parkolók. Fontos tényezőként emeli ki, hogy a
korábbi ár fele szerepel az előterjesztésben.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A beruházás nem érinti
azokat a részeket, melyek idegen tulajdonban állnak.
Máté Péter bizottsági tag: Az az útszakasz, amelyen a nyomda targoncái járnak, jól van
megépítve, igazából nem is kell hozzányúlni. Ennek a helybenhagyásával készülnének el a
parkolók.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A kivitelezésre több
ajánlatot fognak kérni.
Máté Péter bizottsági tag: Van ott körülbelül 10 olyan parkolóhely, amit eddig nem
értékesített az önkormányzat. Innentől kezdve viszont ezek után is kellene fizetni.
Varga András osztályvezető: 12 ilyen parkolóról van szó.
További 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 141/2017. (IV.25.)
határozata
az Arany János utcai tömbbelsőben parkolók kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat parkolók
kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben” tárgyú
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előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár selejtezési kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 142/2017. (IV.25.)
határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati földutak javítására
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János bizottsági tag
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag
Gyurkovics János bizottsági tag: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Azt kérdezi, hogy a kért összeget támogatás formájában kellene, hogy
biztosítsa a bizottság, vagy elegendő a számla is.

16
0425jkv

Varga András osztályvezető: Ebben az esetben nem támogatásról lenne szó, hanem a
bizottság a saját kerete terhére 500.000 forintot biztosítana az önkormányzat tulajdonában
levő földutak javítására. Ekkora összegben rendelné meg a hivatal a munkálatokat.
Gyurkovics János bizottsági tag: A földutak javítása komoly összefogással valósulna meg, ami
után a jövőben már csak karbantartásra lenne szükség, amit a tulajdoni közösség a gazdákkal
összefogva el tudna végeztetni.
Kővári László elnök: Az őcsényi önkormányzat is 500.000 forinttal támogatja a földutak
javítását, ezért javasolja, hogy a bizottság is járuljon hozzá 500.000 forinttal az önkormányzati
földutak javítási munkáihoz.
További 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 143/2017. (IV.25.)
határozata
földutak javításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.9. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. 500.000.- Ft értékben hozzájárul az Aranyfürt Vadásztársaság
területén található, önkormányzati földutak javítási
munkáihoz, a 2017. évi bizottsági keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban
szerepelő összeg erejéig a szükséges munkálatokat rendelje
meg a Duna-Sió menti Vízi Társulattól.
Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Kérelem a Palánki-hegyen lévő önkormányzati ingatlanok vételére
(74. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Két önkormányzati tulajdonban levő termőföld ingatlanra
nyújtott be vételi kérelmet a kérelmező, egy 4 ha 7626 m2 nagyságú, fásított területű, szőlő
és gyümölcs művelési ágú területre, ami gyakorlatilag erdő, és egy 3678 m2 alapterületű
termőföld ingatlanra. A bizottság hatásköre az 5000 m2 nagyságú külterületi ingatlanok
értékesítésére terjed ki, ezért az első körben egy állásfoglalást kérne a bizottságtól azzal
kapcsolatban, hogy kívánja-e az önkormányzat ezeket az ingatlanokat értékesíteni.
Amennyiben úgy dönt a bizottság, hogy támogatja az esetleges értékesítést, akkor forgalmi
értékbecslést javasol elrendelni, ami tartalmazná a területen található faállomány felmérését
is. Ezt követően tárgyalhatná ismételten a bizottság ezt a kérdést.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 37 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Ki használja az önkormányzat szőlőjét?
Varga András osztályvezető: Frank Károly.
Kővári László elnök: Hosszabb távon bérlik már ezt a területet?
Varga András osztályvezető: Igen, 2006-tól. A nagy erdőterületből még két másik személy is
bérel egy 400 m2 nagyságú területrészt. Ők is jelezték, hogy megvásárolnák ezeket a
területeket. De ebben az esetben telek-kiegészítési eljárást is kell majd folytatni, ami nem
biztos, hogy egy ekkora nagyságrendű területnél megérné.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 38 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság először nézze meg a területet, és azt követően
hozzon döntést.
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 144/2017. (IV.25.)
határozata
a Palánki-hegyen lévő önkormányzati ingatlanok vételére
vonatkozó kérelemről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kérelem a Palánki-hegyen
lévő önkormányzati ingatlanok vételére” tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az ügyben a helyszín
megtekintését követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Csötönyi-völgy tetején van két önkormányzati tulajdonban álló
terület. Az egyiket korábban szőlő és gyümölcsösként használták, ma viszont ebből már semmi
sem látszik. A másik egy fásított terület, ahol 2013-ban rendőrségi eljárás került lefolytatásra
egy illegális fakivágás miatt. A rendőrségi eljárás nem vezetett eredményre. Erre a két
ingatlanra adott be Herr Kristóf vételi ajánlatot.
Kővári László elnök: Most bérli valaki a területeket?
Varga András osztályvezető: Nem.
Kővári László elnök: Mekkora nagyságú területről van szó összesen?
Varga András osztályvezető: Fél hektárról.
Kővári László elnök: Művelési ágban mi van megjelölve?
Varga András osztályvezető: Legelő.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 42 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint ebben az esetben is meg kellene nézni a
helyszínt a döntés meghozatala előtt.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság először nézze meg a helyszínt, és azt követően
hozzon döntést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 145/2017. (IV.25.)
határozata
önkormányzati ingatlanok vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kérelem önkormányzati
ingatlanok vételére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és úgy
dönt, hogy az ügyben a helyszín megtekintését követően hoz
döntést.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Telek-kiegészítési kérelem
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Mekkora területről van szó?
Varga András osztályvezető: 40 m2.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező mobilgarázst szeretne felállítani. Gyakorló kárpitosról
van szó, lehet, hogy rajta kívül nincs is más kárpitos Szekszárdon. Úgy gondolja, hogy a
bizottságnak támogatnia kellene a mobilgarázs felépítését, de a terület bérlésével. Bérelt
területre ugyanis le lehet tenni mobil garázst. Ráadásul a bérleti szerződést fel lehet mondani,
ha nem illik oda arra a területre a garázs. Mobilgarázs lerakásához bérlet esetén nem kell
engedély. A bérleti szerződésre pedig van egy konkrét díjszabás.
Kővári László elnök: Az adminisztráció többe kerülne, mint a bérleti díj.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 45 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Mekkora a bérleti díj?
Varga András osztályvezető: Belterületi ingatlan esetében 15 Ft/m2. Ebben az esetben
összesen 600 forint lenne.
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Máté Péter bizottsági tag: És a közterület-használati engedély?
Szabó Zsolt bizottsági tag: Sokkal többe kerülne.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint akkor egy konkrét összeget kellene, hogy
megállapítson a bizottság, ha van erre hatásköre.
Varga András osztályvezető: Van.
Máté Péter bizottsági tag: Havi 1.000 forint véleménye szerint reális összeg.
Varga András osztályvezető: A Napfény utcában is ekkora összeg lett megállapítva.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy a kérelmező fejlesztéseket szeretne véghezvinni a
közeljövőben. Javasolja a telek-kiegészítési kérelem elutasítását és a bérleti konstrukció
jóváhagyását havi 1.000 forintos bérleti díjjal.
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 146/2017. (IV.25.)
határozata
Kocsmár István telek-kiegészítési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
megtárgyalta Kocsmár István (7100 Szekszárd, Alkony u. 2.)
telek-kiegészítési kérelmét, és azt – tekintettel arra, hogy
ellentétes Szekszárd város szabályozási tervével – nem
támogatja;
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

2. a 4276/47 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület
megnevezésű ingatlan cca. 40 m2 nagyságú részére bérleti
szerződés megkötéséhez hozzájárul;
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Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

3. a bérleti díjat havi 1.000 forintban határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
kérelmezőt a döntésről.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(65. 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 147/2017. (IV.25.)
határozata
a Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi
Parancsnokság 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 Magyar
Honvédség
Tm-i
Hadkiegészítési
és
Területvédelmi
Parancsnokságának (Szekszárd, Bezerédj u. 29-31.) toborzó
rendezvény kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
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közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(66. 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 148/2017. (IV.25.)
határozata
a Polip Ifjúsági 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 Polip
Ifjúsági Egyesületnek (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) a
Prométheusz parkban tartandó „Nyárnyitó zenés rendezvény”
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I. negyedév)
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 149/2017. (IV.25.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben
hozott – 2017. január 1. – 2017. március 31. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
még nem számolt el hat tavaly kapott támogatással. A vonatkozó jogszabályi előírások szerint
nem adható addig újabb támogatás, amíg a korábbival nem számolt el a kérelmező. Éppen
ezért feltételes határozati javaslat került megfogalmazásra.
Kővári László elnök: A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. nem számolt el vagy pedig a
Hegyközség Szekszárd?
dr. Holczer Mónika jogi referens: A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. A Hegyközség Szekszárd
elszámolt már az idén kapott támogatással is.
Kővári László elnök: Megkapták a felszólításokat?
dr. Holczer Mónika jogi referens: Igen, visszajött a tértivevény az átvételről.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 150/2017. (IV.25.)
határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2017. évi Bizottsági Kerete terhére 100.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
részére a Szekszárdi Borvidéki Borverseny Aranyérmes
Palackos Borainak nyilvános kóstolója rendezvényének
megrendezésére, amennyiben eleget tesz korábbi
elszámolási kötelezettségeinek;
Határidő:
Felelős:

2.

2017. április 25.
Kővári László elnök

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

2017. május 4.
Majnayné
Sajben
Anna
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs képviselő
Előadó: Szabó Balázs képviselő
Szabó Balázs bizottsági tag: Véleménye szerint ebben az esetben nem politikai kérdésről van
szó. A kelet-európai országok közül nyolc már aláírta a Jobbik Magyarországért Mozgalom
kezdeményezését. Elmondja, hogy ezt a témakört minden településen napirendi pontra fogják
vetetni. Több helyen el is fogadták már a kezdeményezésüket. Úgy gondolja, hogy a
Gyurcsány-kormány és a FIDESZ- kormány is felelős azért, hogy a fiatalok külföldön vállalnak
inkább munkát. A FIDESZ a 2010-es választási kampányában azt ígérte, hogy hazahozza
Magyarországra ezeket a fiatalokat. Ez a mai napig nem sikerült. Most megvan a lehetősége a
kormánynak, hogy támogassa ezt a törekvést. Nem gondolja, hogy Nyugat-Európának jó ez az
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egyirányú munkaerő-áramlás. Kelet-Európának biztos, hogy nem jó, elég csak arra gondolni,
hogy lassan orvoshiány lesz, és rövid időn belül szakmunkást se lehet majd találni az
országban. El kell kezdeni a bérfelzárkóztatást az Unión belül. Egymillió aláírást szeretnének
majd összegyűjteni a kelet-európai blokkban, amit utána az Unió vezetése elé tárnának azért,
hogy felhívják erre a problémára a figyelmet. Véleménye szerint egy képviselő párttól
függetlenül el kell, hogy fogadja ezt a kezdeményezést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
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 151/2017. (IV.25.)
határozata
az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az európai béruniót célzó
polgári kezdeményezés támogatása” tárgyú előterjesztést a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Véleménye szerint ez az elképzelés rövidtávon nem megvalósítható. Az
Uniós csatlakozás többek közt a munkaerő szabad áramlásáról szólt. Mindenkinek szuverén
joga eldönteni, hogy az országban marad-e, vagy pedig elmegy külföldre. Persze lehet, hogy
sokan azért mennek el, mert külföldön magasabbak a bérek, de ő már találkozott több olyan
személlyel, akik hazajöttek külföldről azért, mert ott se volt jobb a helyzet. Egyetért azzal, hogy
jó lenne, ha a bérek egyenlőek lennének, de kérdésként veti fel, hogy például multi cégek mért
nem fizetnek akkora munkabért Magyarországon, mint az anyavállalat országában, vagy mért
települ keletebbre, ahol olcsóbb a munkaerő. Úgy gondolja, hogy sok ellentmondás van ebben
a kérdésben, ami nem tenné lehetővé az elképzelés megvalósulását. A kormány az utóbbi
időben az intézkedéseivel próbált javítani a helyzeten, ami nagyon sok vállalkozásnak nem
tetszett. A nagyobb bérekkel a közterhek is megnőnének, amit szintén ki kellene termelniük a
cégeknek.
Szabó Balázs bizottsági tag: Megdöbbentő számára, hogy a miniszterelnök és a bizottság
elnöke is úgy látja, hogy a fiatalok kalandvágyból mennek el az országból. Nyilvánvaló, hogy a
problémát nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Viszont, ha senki nem tesz ennek
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irányába lépéseket, akkor Kelet-Európa el fog veszni. Sorban hagyják el az országot az orvosok
és a szakmunkások. Több vállalkozóval is beszélt, akik közölték vele, hogy nem találnak
szakembereket. Nem holnap kell megoldani a problémát, hanem a törekvéseket kell
megfogalmazni. Az előterjesztés erről szól, a törekvés támogatásáról. Az árunió megvalósult.
A munkaerő is áramlik, de sajnos egy irányba. Ő még nem találkozott olyan személlyel, aki
visszajött volna külföldről.
Kővári László elnök: Ismer olyan orvost, aki Magyarországon a legnagyobb keresettel
rendelkezett, mégis elment külföldre, mert úgy gondolta, hogy ott még többet kereshet.
Magyarország képezi az orvosokat, akiket külföldön fogadnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Két hónapja olvasott egy nyugat-európai gazdasági szaklapot
a munkabérekről és piaci pozíciókról. 2012-ben Kínában 3,1 dollárra emelték a minimális
órabért. Ennek az lett a következménye, hogy cégek tízezrei hagyták el Kínát, és Indiába,
Malajziába és Vietnámba települtek át. Minden olyan személynek, aki a munkabérekkel
kapcsolatos terveit megfogalmazza, figyelmébe ajánlja, hogy életveszélyes dologról van szó.
Az elmúlt 10 évben 4,2 millió munkahely szűnt meg a 27 államban, Németországban 2.160.000
létesült. A legnagyobb vesztesek Portugália és Bulgária, akik a munkaképes emberek 30%-át
veszítették el. Ez egy teljesen nyilvánvaló gazdasági gyarmatosítás. Szabó Tímea két héttel
ezelőtt kijelentette, hogy 50%-kal szeretné megemelni a béreket. Ez egy hihetetlenül veszélyes
kijelentés, úgynevezett életveszélyes blöff. Magyarország a világgazdaságban ma egy sodródó
bérmunkaország. Ha megemelkednek a bérek, a vállalkozók elmennek majd más országba,
például Romániába. A munkabéreket csak azokban a szektorokban lehet megemelni, ahol ez
az emelés nyilvánvalóan kitermelhető. Magyarországon jónak mondhatóak a munkabérek. A
napokban olvasta az Audi munkabérelemzését. Az Audi úgy nyilatkozott, hogy 3.400 euró a
cég nyeresége autónként Magyarországon. Magyarország jelenlegi munkabér helyzete
annyira kedvező, hogy a cég nem hajlandó elvinni a fejlesztést még Ukrajnába se. Elmondja,
hogy több cége is van. Az elmúlt hat hónapban végrehajtotta a kormány által megfogalmazott
béremelést, ami miatt el kellett, hogy küldjön három embert is a cégeitől, mert nem lehetett
kitermelni a munkabérüket. Több üzletét be is kellett, hogy zárja. A munkabéremelést a
terheivel együtt kell kitermelni.
Szabó Balázs bizottsági tag: Az előterjesztés nem erről szól.
Szegedi Attila bizottsági tag: Azt szeretné kérdezni, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
rendelkezik-e gazdasági, számokkal igazolható kutatásokkal, amikre alapozható lenne a
törekvés?
Szabó Balázs bizottsági tag: A megoldást még nem fogalmazták meg. Úgy gondolja, hogy első
körben az Unió figyelmét kellene felhívnia problémára. Ehhez pedig támogatottságra van
szükség, pontosan egy millió aláírásra. Mindenképpen kell kezdeni valamit a kérdéssel, mert
különben hatalmas problémák keletkeznek majd Kelet-Európában.
Kővári László elnök: Itt volt jól működő cégként a Van de Velde Kft., ami eredményesen
működött. De miután rájött, hogy a román munkaerő még olcsóbb, áttelepült Romániába. De
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a román munkaerő nem volt olyan jó, mint a magyar, így tönkrement a cég. Egyetért azzal,
hogy a bérkülönbség nem helyes, de ezt a problémát most nem lehet megoldani. Talán a
rendszerváltás pillanatában lehetett volna megoldani.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 15 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szabó Balázs bizottsági tag: De el kell kezdeni rendezni a problémát. Ha senki nem vág bele,
és mindenki csak azt mondja, hogy életveszélyes vagy lehetetlen megoldani, akkor sosem lesz
változás. Elfogadja, hogy szükség van szakmaiságra, de hangsúlyozza, hogy nem azt fogalmazta
meg, hogy holnapra már meg kellene oldani a problémát, hanem azt, hogy van egy óriási
igazságtalanság, egy veszélyhelyzet, ami az összes kelet-európai országot érinti, és amit a
mindennapokban lehet is érzékelni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a kérdés akkor válik igazán komollyá, ha tételesen fel lesz
sorolva, hogy melyik iparágban hogyan lehetne emelni a béreket.
Szabó Balázs bizottsági tag: Az Unió közreműködése nélkül nem lehet kidolgozni a megoldást.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 17 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az Unió vezetése nem érdekelt abban, hogy Magyarországon
emelkedjenek a bérek. Elmondja, hogy a Benetton-nak dolgozott több évet. Nyíregyháza
mellett volt egy farmergyártó cége a Benetton-nak. A Benetton ebben az időben körülbelül a
26. legnagyobb profittal dolgozó cég volt. Mondta a cég vezetőjének, hogy a vállalat a
legkevesebb pénzügyi- és eszközfejlesztéssel a legnagyobb profitot hozza Nyíregyházán. A
vezető erre azt mondta neki, hogy jövőre áttelepíti a céget Munkácsra, mert ott még olcsóbb
a munkaerő. A Nyíregyháza melletti cégét úgy lebontotta a Benetton, hogy gyakorlatilag
három hét alatt sikerült áttelepítenie az egészet Munkácsra.
20. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal való kapcsolatfelvételről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag: A bizottsági felkérésnek eleget téve nagypénteken
beszélgetést folytatott Fiáth Szilviával és dr. Borus Istvánnal. Szilvia nagypéntekre adott neki
időpontot, viszont azt kérte, hogy a doktor úr is vegyen részt a megbeszélésen.
Megfogalmazódtak az elképzelések. Úgy néz ki, hogy a Keselyűsi út jobb és bal oldalán
található telepek szóba jöhetnek javaslatként. Fiáth Szilviát tájékoztatta, hogy megkeresi
Bálint Zoltánt, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját annak érdekében, hogy a
tárgyalások folytatódjanak. Sok kritika, rosszindulatú megjegyzés és fenyegetés volt jellemző
erre a beszélgetésre. Tisztában van vele, hogy szinte egy megoldhatatlan ügyről van szó, de
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vállalja, hogy folytatja a tárgyalásokat, és tájékoztatja majd a bizottságot a fejleményekről. Az
általa készített írásbeli anyagot körbeadja a bizottság tagjainak. A kutyamenhely vezetősége
csatolt egy költségvetési javaslatot: 80-100 millió forintra lenne szükségük, tekintettel arra,
hogy a pécsi menhelynek is ekkora a költségvetése. Azt javasolja, hogy fokozatosan próbálják
megoldani a problémát. Elmondja, hogy a menhely évente 13 millió forint támogatást kap.
Fontos a menhely vezetőjével egy mindenki által elfogadható megoldást találni. A sintér
telepet a menhely vezetősége nem fogadja el.
Máté Péter bizottsági tag: A sintér telep vonatkozásában a menhely által megfogalmazott
kritikák fele orvosolható lenne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Orvosolható lenne, de nem szeretnék.
Máté Péter bizottsági tag: Az ivóvíz vezetéket ki lehet építeni.
dr. Mezei László bizottsági tag: A sintér telepet a doktor úr sem javasolja.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Az Ipari Park fő
támogatóként felfogható, mert teljesen ingyen van ott a menhely. Vizet és energiát pedig az
önkormányzat biztosít.
Máté Péter bizottsági tag: Fontos lenne megoldást találni a problémára, mert az Ipari Parkba
nem való egy kutyamenhely. Pályázatokat kellene keresni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Pályázat sajnos csak felújításra van, alapításra nincs.
Kővári László elnök: Megköszöni dr. Mezei László bizottsági tagnak az ügyben eddig megtett
intézkedéseit. Javasolja, hogy a Szekszárdi Kutyamenhely további biztonságos működése
érdekében a bizottság kérje fel dr. Mezei László bizottsági tagot arra, hogy folytassa
megkezdett tevékenységét.
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 152/2017. (IV.25.)
határozata
a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal való
kapcsolatfelvételről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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1. elfogadja dr. Mezei László bizottsági tagnak a Tolna Megyei
Állatés
Természetvédő
Alapítvánnyal
való
kapcsolatfelvételéről szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2017. április 25.
Kővári László elnök

2. köszönetét fejezi ki dr. Mezei László bizottsági tagnak az
ügyben eddig megtett intézkedéseiért, és felkéri, hogy a
Szekszárdi Kutyamenhely további biztonságos működése
érdekében folytassa megkezdett tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Közgyűlés március 29-i ülésén 59/2017.
(III.29.) határozatában felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a
zárkerti közterületek elnevezésével és táblázásával kapcsolatos intézkedésekre, és a javaslatát
terjessze majd a Közgyűlés elé. Június 30. a javaslattétel határideje.
A bizottság a tájékoztatót- határozathozatal nélkül- tudomásul vette.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 30 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
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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