SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-17/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. szeptember 07. napján (csütörtökön) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális
Központ Remete termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Csikós András osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Kiss Anett környezetvédelmi referens
dr.
Holczer
Mónika
jogi
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívott:

referens,

Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 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 az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- A Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme;
- Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról;
- A Zöldtárs Alapítvány 2017. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről;

-

Javaslat a 2017. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatra.

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:
Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rieger Beáta osztályvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja selejtezési kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rieger Beáta osztályvezető
3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
www.szekszard.hu weboldal (formai és tartalmi elemek, szerkesztőségi rendszer)
megújítására és üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázat eredménye
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csikós András osztályvezető
4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd 8569/4 hrsz-ú területre
tervezett szilárd burkolatú útépítés és csapadékvíz elvezetése” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
A Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
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(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2017. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatra
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rieger Beáta osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben szereplő könyvek még léteznek?
Rieger Beáta osztályvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Végignézte a selejtezésre szánt könyvek listáját. Úgy gondolja, hogy
nem kellene egyből a hulladékudvarba vinni a könyveket. Van lehetőség arra, hogy ezek a
könyvek a városi iskolák részére díjmentesen átadásra kerüljenek? Mert véleménye szerint
több olyan könyv is van, ami az iskolák számára hasznos lehet.
Rieger Beáta osztályvezető: Van erre lehetőség.
Máté Péter bizottsági tag: Hozzá kellene járulnia a bizottságnak a selejtezéshez, de az iskolák
számára meg kellene adni a lehetőséget, hogy válogathassanak a könyvekből.
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Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Javasolja továbbá, hogy a
leselejtezett készlet hulladékudvarba történő beszállítását megelőzően a városi iskolák
részére kerüljenek felajánlásra az intézmény által selejtezni kívánt könyvek.
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 269/2017. (IX.7.)
határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a Babits Mihály Kulturális Központ által kért
készlet selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
2. javasolja, hogy a leselejtezett készlet hulladékudvarba
történő beszállítását megelőzően a városi iskolák részére
kerüljenek felajánlásra az intézmény által selejtezni kívánt
könyvek.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja selejtezési kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rieger Beáta osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 270/2017. (IX.7.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális
Központja selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja által kért kis – és
nagy értékű eszközök selejtezését és hozzájárul a
nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
www.szekszard.hu weboldal (formai és tartalmi elemek, szerkesztőségi rendszer)
megújítására és üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázat eredménye
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csikós András osztályvezető
Csikós András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Azért lettek ezek az ajánlattevők meghívva a pályázatra, mert ezek a
cégek végeznek legtöbbször ilyen tevékenységet?
Csikós András osztályvezető: Igen. Elmondja, hogy a nyertes cég korábban már megnyerte
egyszer a honlappal kapcsolatos pályázatot. A műszaki tartalomról tudna részletesebb
tájékoztatást adni.
Kővári László elnök: Sok panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy a honlapon elavult dolgok
megtalálhatóak, viszont a legfrissebb információk nem.
Csikós András osztályvezető: Ennél a pályázatnál nem erről van szó. Egy honlap gyakorlatilag
több részből tevődik össze. Van egyrészt egy külcsín, amit „design”-nak hívnak. Ezzel
kapcsolatban igény merült fel a változásra. A rendszer már igen elavult, így modern dolgok
bevezetésére van szükség. Érti ez alatt például a mobil eszközökről történő korrekt elérés
lehetőségét. A szerkeszthetőségi rendszer is már a használhatóság határán van, mert már nem
lehet megoldani vele konkrét dolgokat. A honlap tartalma nem ebbe a kategóriába tartozik,
hanem belső utasítások kérdése lesz. Elmondja, hogy a honlap tartalmi része is megújul. Úgy
tudja, hogy minden modulhoz ki lett nevezve valaki, aki felelni fog a tartalomért.
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Kővári László elnök: Konkrétan arra gondol, hogy korábban a város honlapjáról közvetlenül el
lehetett érni a Zöldtárs Alapítvánnyal kapcsolatos információkat, viszont az utóbbi időben ez
már nem lehetséges. A város tagja a Klímabarát Szövetségek Településének, ezért fontos
lenne, hogy a honlap tartalmazzon adatokat erről.
Csikós András osztályvezető: A pályázat nem ezzel kapcsolatos.
Kővári László elnök: Akkor ki intézi ezt?
Csikós András osztályvezető: Ezzel kapcsolatban nincs információja. Az informatikai osztály a
technikai dolgokért felel. Ha olyan kérés érkezik, hogy tegyenek fel valamit a honlapra, akkor
ezt megteszik, ha pedig azt kérik, hogy vegyenek le valamit a honlapról, akkor azt leveszik. Úgy
tudja, hogy szabályozás fog készülni arról, hogy melyik területnek ki lesz a felelőse. Most a
honlap technikai megújításáról van szó.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság egy havi átalány díjról fog dönteni. Van egy havi átalány
díj. Egy egyszeri beruházás viszont nincs benne. Úgy tűnik, hogy ez egy egyszeri beruházást
igényelne, és utána ennek a karbantartását. Ez megtörtént már?
Csikós András osztályvezető: Nem, ez a pályázat szól most erről.
Kővári László elnök: A honlap működése véleménye szerint azt is tartalmazza, hogy az aktuális
információk elérhetőek legyenek.
Csikós András osztályvezető: Ezt hivatalon belül kell megszervezni.
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 271/2017. (IX.7.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára a www.szekszard.hu weboldal
(formai és tartalmi elemek, szerkesztőségi rendszer)
megújítására és üzemeltetésére”
irányuló eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
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1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
www.szekszard.hu weboldal (formai és tartalmi elemek,
szerkesztőségi rendszer) megújítására és üzemeltetésére”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő MarkCon
Informatikai Kft-vel (7623 Pécs, Móré Fülöp u. 33.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 14.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 22.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd 8569/4 hrsz-ú területre
tervezett szilárd burkolatú útépítés és csapadékvíz elvezetése” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Merre található ez a terület?
Máté Péter bizottsági tag: A Székely Bertalan utca végén.
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 272/2017. (IX.7.)
határozata
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a Szekszárd 8569/4 hrsz-ú területre tervezett út- és csapadékvíz
elvezetés tárgyú eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd 8569/4 hrsz-ú
területre tervezett szilárd burkolatú útépítés és
csapadékvíz elvezetés tárgyú ajánlat elkészítésére” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Sortier-Bau Kft-vel
(7100 Szekszárd, Baka u. 11/A.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 8.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a
piaci forgalmi érték minimum összegét 150,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.
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 273/2017. (IX.7.)
határozata
Németh Gábor útvételi 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 a Szekszárd, külterület 8796 hrsz-ú, kivett közút
megnevezésű, 164 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséhez Németh Gábor
(Szekszárd, Kerékhegy u. 12.) részére az előzetesen
elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci
forgalmi értéken, mely nem lehet kevesebb 150- Ft + ÁFA/m2
összegnél:
A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesítésre kerülő
ingatlant sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé,
mivel már nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
A Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
9
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Märcz László igazgatóságvezető: 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 274/2017. (IX.7.)
határozata
a Sternlein 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 Sternlein
Egyesületnek (7100 Szekszárd, Bethlen G. u. 30.) az „Olvasás
éjszakája” című rendezvény megtartása kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 22.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Csatári üzletház első emeletén helyezkedik el a két
ingatlan. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. megvizsgálta a két ingatlant, és az ügyvezető igazgató
azt javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával.
Máté Péter bizottsági tag: A területen levő lakások eladhatatlanok.
Märcz László igazgatóságvezető: Azt tudni kell, hogy nincs használatba vételi engedély.
Máté Péter bizottsági tag: A két ingatlan együtt 36 m2. Véleménye szerint megérne egy millió
forintot adni ezért a két területért.
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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 275/2017. (IX.7.)
határozata
elővásárlási jog gyakorlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.15. pontjában rögzített hatáskörében eljárva úgy
nyilatkozik, hogy az Önkormányzat nem kíván élni a szekszárdi
5386/1 hrsz-ú ingatlan II/36. szám alatt, és II/57. szám alatt
bejegyzett 590/168600 tulajdoni hányadának adásvétele
kapcsán az elővásárlási jogával.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2017. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A klímaülések mindig nyilvánosak. A legutóbbi ülésre eljött három olyan
személy, akik azt hitték, hogy egy fórumon vannak. Semmi más témájuk nem volt, csak a
szelektív hulladékgyűjtési problematikák. Véleményük szerint különösen a lakótelepi részeken
tarthatatlan a helyzet. A nyár meleg volt nagyon, ezért nagyon sok pet palack került a kukákba.
Az emberek egy része nem képes összetaposni ezeket a palackokat, és így nagyon hamar
megtelnek a kukák. A felvetésük jogos volt, de elég kellemetlen volt, hogy őket csak ez
érdekelte. Megkérdezi a Zöldtárs Alapítvány elnökétől, hogy szeretné-e kiegészíteni a
beszámolót.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Két dolgot szeretne megemlíteni. Az egyik, hogy
a Külügyminisztérium készített egy anyagot, amivel kapcsolatban a Klímaszövetség felhívta
őket, hogy a Szekszárdi Klímakör IBC csapadékvíz-gyűjtő programját beleemelhetik-e, mint egy
jó települési kezdeményezést. Nagyon jó dolognak tartja, hogy ilyen szintű visszhangja van a
Szekszárdi Klímakörnek. A másik általa kiemelni szándékozott dolog pedig az, hogy a
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Nemzetvédelmi Egyetem ír egy tankönyvet a települések környezet-klímavédelmi feladatairól,
amiben szintén benne lesz a szekszárdi példa. Elmondja, hogy elég egyedi megoldás, hogy egy
civil szervezet az önkormányzattal együttműködve szervez a városnak programokat. A korábbi
években megkezdett programok idén is folytatódtak. Ebben az évben is tartottak egy kétnapos
konferenciát Tengelicen. Jövő tavaszra megígérték neki, hogy megkapják az elmúlt négy év
összefoglaló anyagát. A Vidékfejlesztési Minisztérium felé benyújtott pályázatukról készült egy
kiadvány, amit a szekszárdi domboldali tanyavilágnak írtak „Gazdálkodj ökosan” címmel. A
„Klímariadó Tolna megyében” című kiadványukat a Tolna Megyei Önkormányzat megbízása
alapján készítették. Elmondja, hogy önszorgalomból készítettek még a klímaváltozásra, és az
alkalmazkodásra felhívó hűtő mágnest is. A két kiadványból és a hűtő mágnesből ad egy-egy
darabot a bizottság tagjainak. Két héttel ezelőtt részt vettek a „Szekszárd Város Napja”
rendezvényen, ahol vasárnap egész nap kint volt a sátruk. Aláírásokat is gyűjtöttek, körülbelül
100-at. Az aláíró emberek kiadványokat kaptak, valamint teszteket töltöttek ki. Elmondja,
hogy egy kicsit kevesellték a 100 embert, mert körülbelül 200-ra számítottak.
Kővári László elnök: A Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatoknál a zöldítés részben
kiemelt helyen szerepel a fásítás is. Az alapítvány ezzel kapcsolatban is végzett egy felmérést,
ami alapján megtudták, hogy a városban élők hol szeretnék folytatni a fásítást. Többen is
jelezték, hogy a Kálvárián kellene fásítani a kietlen részeket.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: A Klímakör eddig öt munkacsoport keretében
működött. Szeretnének a zöldítésre fokozottabban fókuszálni, ezért májusban a Klímakör
munkacsoporti ülésen létrehozták a zöldmunka csoportot. Szekszárd sok ember szemében egy
szép zöld település. 100-an válaszoltak a kétoldalas zöldítő kérdőívükre. A kérdések között
szerepelt, hogy Szekszárd zöld település-e, vagy még lehetne-e zöldíteni. A válaszadók 60%-a
szerint azért még lehetne Szekszárdon zöldíteni néhány helyet. Körülbelül 50-100 különböző
javaslat érkezett a zöldítés helyszíneire. Elhagyott vagy nem üzemelő játszóterek, társasházak
sima felületeire, az OBI és a Tesco közötti út szélére tettek például javaslatot. Most tavasszal
telepítettek egy platán sort, ahol a fáknak a felső része nem hajtott ki, de gyökérnyakból
majdnem mindegyik hajt jelenleg is. Erre a területre is érkezett javaslat.
Kővári László elnök: A város tervei között is szerepel zöld terület kialakítás, amit nagyon jó
kezdeményezésnek tart.
dr. Mezei László bizottsági tag: Fel van-e készülve a város arra, hogy ezeket a fákat a
későbbiekben gondozni is kell? A lakosok felfogták-e, hogy egy fa ültetésével nincs vége
minden folyamatnak? Úgy gondolja, hogy a városban több helyen is lehet olyan növényeket
találni, amik magukra lettek hagyva. Technikailag, fizikailag és anyagilag fel van-e készülve a
város az irdatlan mennyiségű fa metszésére, gondozására, permetezésére. Lelkes dolog a
zöldítést hangsúlyozni, de október végétől mindig látható a városban, hogy elmaradnak a
metszések. Látszik az is, hogy kártevőirtásra nincs pénz. Nem tudja, hogy a tápanyagutánpótlás téma-e a városban. A lombeltakarítás hihetetlenül rosszul működik.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: A kérdésre azt tudja válaszolni, hogy 15 évvel
ezelőtt született egy szállóigévé szállt mondás, miszerint „szavakban mindannyian
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borzasztóan környezettudatosak vagyunk, de amikor tenni kell valamit, akkor a lelkesedés
lelohad”. Tegnap részt vett Budapesten egy egész napos klíma programon. Ezen a programon
elhangzott, hogy az elmúlt öt-hat évben a XII. kerületben milyen zöldítési program
kezdeményezések lettek elindítva. Ebben a gazdag kerületben eléggé kínlódnak a lakosok
bevonásával. Sok jó javaslat lett kidolgozva. A vállalkozások például presztízst csinálnak abból,
hogy minél szebben nézzenek ki az általuk fenntartott területek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tehát nincs felkészülve a város erre.
Märcz László igazgatóságvezető: A város ekkora létszámmal, ilyen gépparkkal még soha nem
rendelkezett a zöldfelület karbantartásra, mint most. Nem lehet azt mondani, hogy ez a
mostani létszám elegendő lesz, ugyanis szükség lesz segítségre. A zöldítéssel és a faültetéssel
kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a közműszolgáltatókkal mindenképp egyeztetni
kell, és újabban már a katasztrófavédelemmel is. Kaptak már jelzést a katasztrófavédelemtől,
hogy a középmagas épületek megközelíthetősége érdekében jogosultak akár fakivágásra is.
Van olyan város, ahol százával vágtak ki fákat a katasztrófavédelem emberei.
Máté Péter bizottsági tag: Szekszárdon is kivágtak már legalább 100 fát.
Kővári László elnök: Kísérleti jelleggel a költségvetésben emelni kellene a zöldítésre szánt
összeget.
Szegedi Attila bizottsági tag: A magasfeszültségű vezetékeket érintő metszéssel kapcsolatban
tavasszal egyszer már kért szót a bizottság ülésén. Azóta már Sióagárdon is elkövették a hozzá
nem értő, szakszerűtlen metszést. Az alapítványnak van-e valamilyen lehetősége arra, hogy
bármilyen kertészeti szakembert megkérjen arra, hogy tartson a metszést végző személyekkel.
Ugyanis megtudta, hogy a metszést végző emberek villanyszerelők, nem pedig kertészeti
szakemberek. Sióagárdon újságcikk lett abból, hogy mennyire szakszerűtlen munkát végeztek.
A metszést végző emberek ugyanis örökre tönkre tették azokat a fákat, amiket az ott lakó
emberek gondoztak 30-50 éven keresztül.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: A felvetett probléma az alapítvány előtt nem
ismeretlen. Várdombon három vagy négy évvel ezelőtt ugyanez megtörtént, mint most
Sióagárdon. Az E.ON megbízza a vállalkozót, aki nemcsak, hogy meg akar felelni a
vállalkozónak, hanem túl is akarja teljesíteni az elvárásokat. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy
annak a személynek kell gondoznia a fát, akinek a területén található. Elmondja, hogy van a
csapatában olyan kertészmérnök, aki 25 évvel ezelőtt még a város kertészeti dolgait rendezte.
Többen is jelezték neki, hogy szívesen közreműködnének a probléma orvosolásában. A
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság feladataiba kívülről nem szeretnének
beleavatkozni, viszont a főkertésszel folytatott egyeztetések után szívesen segítenek.
Märcz László igazgatóságvezető: Úgy véli, hogy a probléma akkor oldódik meg véglegesen, ha
ők maguk tudnak egy csapatot létrehozni olyan személyekből, akik értenek a metszésekhez.
Az E.ON által megbízott vállalkozó a törvény adta lehetőségének tesz eleget, azaz védi a
vezetéket. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a mindenkori terület tulajdonosának a
13
0907jkv

kötelezettsége a vezetékek védelme. Ebből következik, hogy közterületen az önkormányzat
kötelezettsége a vezetékek védelme. Ezt a feladatot jelenleg egy fő tudja ellátni az
önkormányzatnál, de ez a létszám nagyon kevés. Egy hozzáértő csapatra lenne szükség.
Máté Péter bizottsági tag: Amikor a VI-TE Kft. (a továbbiakban: Kft.) csúnyán körbenyírta a
várost, a város vezetése tárgyalt az E.ON-nal és a Kft-vel is, és megkérdezte, hogy erre miért
került sor. Azt a választ kapta a város, hogy ez azért történt meg, mert a tulajdonosok, értve
itt az önkormányzatot és lakókat, nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, és nem
védték meg a vezetéket. A vezeték alatti fát a tulajdonosnak kellene karbantartani. Az E.ON
kénytelen plusz költségen kármentesítést végezni, hogy megvédje a saját vezetékét. Ugyanis
ha elmegy az áram, akkor a lakosoknak ez lesz a problémájuk. Elmondja, hogy volt a Klímasztár
Díjátadón. Az éghajlatváltozás ellen nagyon keveset tud tenni a város. Káros gáz kibocsátás
nagyon nincs a városban, így nincs mit visszafogni. Viszont az éghajlatváltozás
következményeinek a túlélésére, ellensúlyozására gondolnia kellene mindenkinek, és fel
kellene rá készülni. A díjátadón elhangzottak nagyon érdekesek voltak, és Szekszárd esetében
nagyon foghatóak lennének. Például a nagy záporok következményeivel kapcsolatban
léteznek pályázatok a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, amiket fel kellene tárnia a
városnak, akár több másik várossal együtt. Érti ez alatt még a külföldi testvérvárosokat is.
Nagyon sok gond adódik abból, hogy hiába vannak csapadékvíz tárolók, ha a nagy esőzés
idején hamar megtelnek. Híradóból is lehet értesülni arról, hogy sokszor egy-két nap alatt
leesik annyi eső, mint máskor két év alatt. A fatelepítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a
város következetesen olyan fákat szándékozik telepíteni, amelyeknek szabályozható a
méretük. Ezek a fák viszonylag gyorsan nőnek és lombosodnak. A szabályozható méretüknek
köszönhetően nem lesznek túl nagyok, és így a szél sem töri ki őket, az ágaik sem szakadnak
le, és nem kell mindenkinek metszést végezni rajtuk. Jelenleg a gömbkőris telepítését végzi
ezért a város. Célszerű a telepítések előtt egyeztetni a fafajtákat szakemberekkel, mert például
egy platán fából sok-sok év után lesz lombos növény.
dr. Mezei László bizottsági tag: A megoldás érdekében javasolja a közmunkások bevonását,
illetve a társadalmi munkát, továbbá a képviselők bevonását, ismerve a magyar társadalom
gondolkodási kultúráját és passzivitását. Így emberi európai tevékenységről lehetne beszélni.
Nem Szekszárd, és nem Magyarország fogja megváltoztatni az ózonlyuk méretét, hanem
valószínűleg India, Kína, Indonézia és Dél-Amerika. Lehet itt hősies beszédeket tartani, de ma
a világon minden ötödik ember fával fűt, Pakisztánban és Indiában pedig minden másnap egy
téglaégetőt építenek. Az események kezelésében gyenge a város, mert egy jelentős májusi
zápor lehozza a fél hegyet.
Kővári László elnök: Az előbb felvetettekre reagálva elmondja, hogy a Klímakör folyamatosan
alkalmazkodik. A következetességre hívná fel figyelmet. Jelzi a Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Igazgatóság igazgatóságvezetőjének, hogy a Barátság utcában jelezték a lakók,
hogy pár éve szinte tarrá le lett vágva a domboldal. Most viszont már annyira bozontos, hogy
kész vadrezervátum van ott. Valamit kellene itt intézkedni. Úgy emlékszik, hogy aki elnyerte a
kivágás és gyérítés jogát, annak évekig karban is kellene tartania a területet. Viszont a kivágás
óta nem nagyon jár oda a nyertes cég.
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Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Nagyon örülne, ha a bizottság tagjai néha-néha
részt vennének a Szekszárdi Klímakör programjain. Ezért is törekszenek arra, hogy a
munkacsoporti ülések nyilvánosak legyenek. A klímakonferencia már nyolcadik éve kerül
megrendezésre, de a bizottság elnökén kívül más tagot még sosem látott ott. Ha a tagok
gyakrabban részt vennének a rendezvényeken, akkor tudnák, hogy a Szekszárdi Klímakör már
tíz éve azt mondja, hogy Szekszárdon a klímaprobléma két részből áll: csökkenteni a
kibocsátásokat és alkalmazkodni. A kettőnek a hangsúlyát tíz éve úgy mondják, hogy a
csökkentés 10%, az alkalmazkodás pedig 90%. Az elmúlt 14 évben Szekszárdon és a
környékben kiosztottak több mint kétmillió liter komposztláda kapacitást. Ez azért tették, hogy
minél többen komposztálják égetés és szurdikba rakás helyett a szerves anyagot, mert a
komposztnak van egy olyan rendkívül egyszerű tulajdonsága, hogy ha ráesik a hirtelen
lezúduló csapadék, akkor szivacs módjára képes a vizet befogadni. Az IBC csapadékvíz-gyűjtő
program is kimondottan azért jött létre, hogy a domboldalon minél többen fogják meg a vizet.
Idén tavasszal 66.000 liternyi tartály ment ki. Elmondja, hogy ezt a mennyiséget növelni
szeretnék. A dombvidéki programjaik jelentős része az alkalmazkodásról szól. 20-30 évvel
ezelőtt valóban az elvezetés volt az első jelszó a dombvidékre lehulló csapadékvízzel
kapcsolatban. Az Európai Unió három évvel ezelőtt megjelentetett egy irányelvet, amiben
egyértelműen megfogalmazásra került, hogy a lehulló csapadékot nem kell elvezetni, ugyanis
a lehulló csapadék első számú befogadó közege maga a talaj. Éppen ezért a talajt kell olyan
állapotba hozni, hogy a lehulló csapadékból minél többet képes legyen befogadni. Erre jók
például a komposztálási programok. Azt a vízmennyiséget kell csak elvezetni, amit már nem
lehet tárolni.
Máté Péter bizottsági tag: A komposztláda nagyon kevés csapadékot fog fel. Ez édes kevés
akkor, amikor szakad az eső.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Nem ezen a vonalon kell elindulni, mert nem a
komposztláda issza fel a csapadékot, hanem a komposzt.
Kővári László elnök: Nem véletlenül vetette fel a város honlapjával kapcsolatban azt a
problémát, hogy lekerültek fontos információk. Úgy gondolja, hogy a klímás rendezvényeknek
jó a sajtója. A Tolnai Népújság rendszeresen lehozza az eseményeket, rendezvényeket,
valamint a Szekszárdi Vasárnappal is viszonylag jó a kapcsolat.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Két évvel ezelőtt a Pécsi Tudományegyetemnek
egy 15 fős csoportja eljött hozzá. Kirakott nekik két vödör vizet. Az egyiket ráöntötte egy löszös
talajra, a másikat pedig a magas ágyásra. A komposztos magas ágyás a 15 liter vizet pillanatok
alatt beszívta, míg a löszös talajon öt percet kellett várni arra, hogy lassan elszivárogjon a víz.
Ekkor el akarta magyarázni nekik a történéseket. A csoport vezetője azt mondta, hogy ezen
nincs mit magyarázni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Baka György munkáját példaértékűnek tartja. Az
eseményekkel kapcsolatban felvetné a büntetés kategóriáját. A magyar ember a gondolkodási
kultúrája szerint legtöbbször rosszul reagál intelligens dolgokra. Három hónapja behoztak
néhány fotót a Patak utcából arról, hogy ott földet lehet vásárolni. Nagy mennyiségű aszfaltot
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ástak el ott kiváló emberek. A folyamat akkor ér véget, hogyha vannak jogszabályok, és persze
vannak olyan emberek is, akik végre is hajtatják a jogszabályokat. Ha Szekszárdon heteken
keresztül el lehet ásni a bontott aszfaltot úgy, hogy ez csak egy-két embert zavarjon, akkor a
kultúrával és a tudattal van baj. Elő kell venni a korbácsot, és az ilyen eseteket meg kell
jeleníteni a sajtóban, valamint filmet kell készíteni belőle, és oktatni kell. Cikónál is egy rossz
döntés évtizedes problémát okozott.
Kővári László elnök: Pár évvel ezelőtt kezdeményezte a televíziónál és a Szekszárdi
Vasárnapnál is, hogy legyen egy olyan rovat, ami bemutatja a jó dolgokat és a hibás,
elkerülendő dolgokat is. Nagyon sokan például társasházak előtt is példa értékű kerteket
művelnek. Máshol meg hihetetlenül nagy elhanyagoltság van. Ha az emberek rendszeresen,
képeken keresztül látnák a különbséget, akkor többekben megmozdulna a jó akarat. Sajnos ez
a kezdeményezése nem jött össze.
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 276/2017. (IX.7.)
határozata
a Zöldtárs Alapítvány 2017. I. félévi beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a klímakoordinátori
feladatokat ellátó Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány által
készített, a Szekszárdi Klímakör 2017.I. félévi munkájáról szóló
beszámolót.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatra
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A bizottság ezt az összeget saját keretéből különítette el. Az alapítvány
benyújtott egy javaslatot, hogy miként kellene megosztani az összeget. A javaslat szerint a
másfél milliós összegből egy millió forint lett volna biztosítva IBC tartályokra. Elmondja, hogy
ezt a javaslatot túlzottnak tartotta, és javasolta, hogy csökkentsék le 800.000 forintra.
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Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Az elmúlt egy-két év lakossági igényeit és a tavalyi
pályázat felosztását alapul véve nyújtották be a második javaslatukat, amit az előterjesztés is
tartalmaz. Az IBC tartályok esetében a város 9.000 forinttal támogat a klímaalapból egy
tartályt, míg a pályázónak 5.000 forint önrészt kell biztosítania. Tavaly is csak akkor kaphatta
meg a pályázó a tartályt, ha részt vett egy előadáson. Elmondja, hogy tavaly minden nyertes
pályázó részt is vett az előadáson. Az idén is azzal a megjegyzéssel tennék közzé a pályázati
felhívást, hogy a pályázatok függvényében a keretösszegek átcsoportosíthatók. Ha lesz olyan
terület, amelyre kevés pályázat érkezik, míg más területre több, akkor a bizottság dönt az
átcsoportosításról. Azok a személyek, akik az elmúlt évi klímaalapból IBC tartályhoz jutottak,
idén háttérbe kerülnek, ugyanis előnyben fognak részesülni azok a pályázók, akik tavaly nem
kaptak tartályt. Megjegyzi, hogy az állandó lakcímet fogják megvizsgálni.
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 277/2017. (IX.7.)
határozata
a 2017. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a klímakoordinátori feladatokat ellátó Zöldtárs
Környezetvédelmi Alapítvány által a 2017. évi klímaalapra
készített pályázati felhívást.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Zöldtárs Alapítvány
közreműködésével a pályázati felhívást hirdesse meg.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Märcz László igazgatóságvezető
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beérkezett
pályázatokat terjessze a Bizottság elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
Märcz László igazgatóságvezető
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További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 52 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző

18
0907jkv

