SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-1/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2015. január 20. (kedden) napján 13 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Polgármesteri Tárgyalóban megtartott üléséről.
Jelen van:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Szabó Balázs
György, dr. Mezei László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt
bizottsági tagok

Távolmaradt:

Gyurkovics János bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezető
Pap Zoltán osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő
Kerekes László képviselő

Meghívottak:

Baltavári István kérelmező
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke
Benu Gyógyszertár képviselője
Hungária Takarék képviselője

A jegyző megbízásából:

Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 13 óra 00 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: A kiküldött napirendi pontokhoz az alábbiak felvételét javasolja:
- Boros Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyezés iránti kérelme
- A déli körforgalomnál szőlőültetvénnyel történő betelepítés iránti kérelem
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Benu Gyógyszertár, Hungária Takarék parkoló lezárási kérelme
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Bán Ferencné mozgáskorlátozott parkoló megszűntetése iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Hermann Ottó utca 2. társasház kérelme
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Pfeffer Adrienn parkoló bérlés iránti kérelme
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 .)
kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 2. forduló
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú,
„Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására” című
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás érdekében
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Rotary Club Szekszárd kérelme
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
9. napirendi pont:
„Dicenty Dezső”Kertbarát Kör kérelme
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
10. napirendi pont:
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Elővásárlási jogról való lemondás
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
11. napirendi pont:
A „Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása” c. beszerzési eljárás eredményének megállapítása
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
12. napirendi pont:
Támogatási kérelem a „Remete csurgó” Feliratának és Szimbólumának elkészítésére
(10.
számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István
13. napirendi pont:
Támogatási kérelem a Szekszárdi Szt Orbán Bor Áldás és Bor Szentelés Ünnepének megrendezésére
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István
14. napirendi pont:
Boros Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyezés iránti kérelme
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkaterve
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

1. napirendi pont:
Benu Gyógyszertár, Hungária Takarék parkoló lezárási kérelme
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Speciális helyzet van. A városban amikor egy
vállalkozás létesül, akkor kötelezettsége van parkoló hely kialakítására, vagy annak megváltására.
Megváltás esetén azonban az adott parkolóhely mindenki számára nyitott, nem az adott személy
számára van fenntartva. Talán annyit lehet tenni, hogy a várakozást korlátozó táblát le kell szerelni,
mert így mint ahogy eddig is mind a két cég használhatja a parkolót. A parkolóhely bérbe vételének
komolyak a költségei, mert csak abban az esetben lehetne lezárni.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: A parkolóhely lezárását nem szeretnék.
Kővári László elnök: Egyéb esetben tiltani nem lehet, hogy más is megálljon azon a helyeken.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: Megjegyzik, hogy a problémát az jelenti, hogy
azok nem parkolók.
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Kővári László elnök: Javasolja a jelenlegi állapot fenntartását. A Takarékszövetkezet által kitett tábla,
nem szabályos, de talán megakadályozza az idegen gépjárművel való beállást.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: De igen, pontosan ez a probléma, hogy
idegenek folyamatosan elfoglalják a parkolóhelyeket.
Kővári László elnök: A már említett módokon túl mások számára nem lehetséges a parkolás
megtiltása.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: Bérletre nincs lehetőség?
Máté Péter elnökhelyettes: De igen. A parkolót ki lehet bérelni, a díj az 1. parkolási övezetet tekintve
200.000,- Ft/ parkoló/év. A nem fizető parkolóhely megváltása kedvezőbb, 67.000,- Ft/parkoló/év,
amely legközelebb a Honvéd utca végén található.
Kővári László elnök: Az elhangzottak miatt javasolja az eredeti állapot fenntartását.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: Álláspontjuk szerint a jelen állapot fenntartása
nagyon nehéz dolog, mert a parkolónak a táblánál vége, tehát jelenleg ez nem fizető parkoló.
Máté Péter elnökhelyettes: A tábla a bejárást biztosítja. Amennyiben az a tábla onnan lekerül, akkor
ott bárki meg tud állni, mert semmi nem tiltja a megállást, várakozást. A tábla azért van kint, hogy az
utat, amelyen balra be lehet menni a gyógyszertár mögé, biztosítja, hogy szabadon legyen. Ha az a
tábla lekerül onnan, akkor ott bárki megállhat. Egy várakozni tilos, vagy egy megállni tilos tábla
kihelyezésével, probléma adódhat az áru kirakodásával.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: A probléma abból adódik, hogy az a parkoló
nem fizetett parkoló. Sokáig nem volt semmi probléma. Az utóbbi két évben a Földhivatalosok
kinyomozták, hogy a parkolók nem fizetősek, így viselhetetlenné vált a helyzet. A jelenlegi táblázás
számukra megfelelő lenne, de olyan jellegű korlátozást szeretnének, amely alapján idegenek nem
tudnak odahajtani. Erre kérnének segítséget.
Máté Péter elnökhelyettes: Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet annak köszönhető, hogy a parkoló
nagyon eldugott helyen van és egyelőre nem vette észre senki és nem került bevonásra a parkolási
rendszerbe. A két parkoló jelenleg közterületen van, a táblázás pedig helytelen. A parkolási
rendszerbe való bevonásával lehetne legalizálni a helyzetet. Így fizető övezetbe kerülne, a várakozni
tilos rakodás terület táblát beljebb lehet tenni és a többi részét fizetős parkolóvá ki lehet alakítani. A
város területén azért vannak parkolóhelyek, hogy az autók forgásba legyenek, egész napra ne álljon
ott senki.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: Amennyiben nincs más mód a jelenlegi helyzet
fenntartását kérik. További problémaként említik, hogy azt a területet jelenleg rajtuk kívül senki nem
gondozza. Minden tevékenységet ők végeznek.
Máté Péter elnökhelyettes: Amennyiben a fizető parkoló övezetbe bevonásra kerül, akkor ezen
tevékenységek ellátása is az Önkormányzat kötelezettsége. A reklámtábla is helytelenül kerül
kihelyezésre.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: Más megoldás nem lévén, kérik a jelenlegi
állapot fenntartását.
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Máté Péter elnökhelyettes: Egyedüli megoldásként a Vagyonkezelő Kft.-nél az adott parkolóhely
bérletét javasolja, mert akkor zavartalanul lehet ott parkolni. Továbbá elmondja, hogy a Hungária
Takarék és a Gyógyszertár autóinak évente térítésmentesen jár m² arányosan 1 vagy 2 parkoló
kártya, amellyel az adott övezetben térítésmentesen lehet parkolni. Nem az adott helyen, hanem az
adott övezetben bármely üres helyen. A kártya a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nél vehető át 400,- Ftos kártya előállítási díj ellenében.
Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék képviselői: Köszönettel vették a javaslatot s még egy
kérdést fogalmaznának meg, hogy a csapadékvíz elvezetése szempontjából a szintkülönbséget meg
lehetne-e oldani.
Kővári László elnök: A kérelem elutasítására tesz javaslatot, azzal hogy a Benu Gyógyszertár és a
Hungária Takarék hátsó bejáratánál lévő csapadékvíz elvezetési problémát a Bizottság a helyszínen
megtekinti és a bejárást követően hoz döntést.
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 3/2015. (I. 20.) határozata
A Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék parkoló lezárási 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 I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Benu Gyógyszertár, Hungária Takarék
parkoló lezárási kérelmét nem támogatja.
A Bizottság a Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék hátsó bejáratánál a
csapadékvíz-elvezetés problémáját helyszínen megtekinti és ezt követően
dönt a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő:
Felelős:

2015. február 15.
Märcz László igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Bán Ferencné mozgáskorlátozott parkoló megszűntetése iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és a kérelem elutasítására tesz javaslatot.
Märcz László igazgatóságvezető: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kérelmező a levelében azt írja,
hogy azért szeretné a tábla lebontását, mert számára hiányzik a hely, ahol parkolni tudna.
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke: Ellenőrizte a mozgáskorlátozottak
nyilvántartásában, hogy abban a házban és azon a környéken több mozgáskorlátozott is lakik, így
javasolja a mozgáskorlátozott parkolóhely megtartását.
Kővári László elnök: A kérelem elutasítására tesz javaslatot.
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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 4/2015. (I. 20.) határozata
Bán Ferencné 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 I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Bán Ferencné mozgáskorlátozott tábla
eltávolítására vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2015. január 31.
Märcz László igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Hermann Ottó utca 2. társasház kérelme
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. A Bizottság megvizsgálta a további parkoló kialakítási
lehetőségeket, mert arra, hogy azokat a helyeket kizárólag a társasház lakói használják, nincsen mód.
A Bormúzeum kialakításának időpontjában a Bizottság előtt volt egy kérelem az épület és a Fürdőház
utca előtt lévő közterület megvásárlása tárgyában. A Bizottság támogatta is a kérelmet,
meghatározta az árat is, de az adásvételi szerződés nem jött létre. Megfontolásra érdemes
esetlegesen a tulajdonos felszólítása, mert ha előtte az Önkormányzat parkolót alakít ki, akkor nem
tud onnan bejárni, csak a Kőrösi felől.
Szabó Balázs bizottsági tag: Bizottság megítélte neki, de nem fizette ki a vételárat?
Máté Péter elnökhelyettes: A Bizottság döntése óta nem jelentkezett, azóta alszik az ügy.
Kővári László elnök: Az volt a gyakorlat, hogy a telek-kiegészítések belterületen 3.000,- Ft/m². Az
építési terület nagyságú területek esetében 6.000,- Ft/m². A fenti eset telek-kiegészítésként ment. Ez
az ügy azonban már több mint két éves, így érdemes lenne vele újra foglalkozni.
Máté Péter elnökhelyettes: Emlékei szerint nem 3.000,- Ft/m² ár került megállapításra, hanem a
városközponti elhelyezkedésére tekintettel rendes át került megállapításra. De a megállapított árra
semmilyen reakció nem érkezett.
Kővári László elnök: A kérelem elutasítására tesz javaslatot azzal, hogy a Bormúzeum működtetőjével
egyeztetni szükséges a további parkolóhelyek kialakítása okán.
Szegedi Attila bizottsági tag: Javasolja határidő megszabását a működtető irányába. Amennyiben a
kitűzött határidőre nem reagál tárgytalannak kell tekinteni az ajánlatot.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha az ajánlat arról szól, amit bekerített, akkor az előtte levő részen
parkoló kialakítása lehetséges. Álláspontja szerint főszabályként bejárás nincs biztosítva előröl, csak
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létesítésre került egy kapu a kerítésen és így használják. Az út mellett a Kiskadarka utcában ki kellene
szélesíteni az utat és nem keresztbe, hanem hosszanti irányban 3-4 parkoló kialakítható reális
költségvetéssel.
Märcz László igazgatóságvezető: Polgármester úrral nemrég volt egyeztetés a közterület-felügyelők
tevékenységéről. Kétféle bírság van, közigazgatási és helyszíni bírság. A közigazgatási bírság 30.000,Ft. Amennyiben lezárják „Behajtani tilos kivéve engedéllyel” táblával, akkor annak megsértése
közigazgatási bírság, amennyiben fizető parkolóvá válik. Amennyiben fizetővé válik és a lakók úgy
kapnak engedélyt, akkor megsértése esetén helyszíni bírságolás alkalmazandó, amelyből
méltányosságai alapon mérséklés adható, a közigazgatási bírságból nem. A kérelemben kért helyzet
megsértése okán közigazgatási bírság kiszabása szükséges. Megfontolandó egy ilyen helyzet
kialakítása. Javasolja a fizető parkolóvá tételt a lakók részére kiadott engedéllyel.
Máté Péter elnökhelyettes: Ilyen kevés parkolónál az automata nem térül meg. Nem javasolja ezt a
megoldást.
Märcz László igazgatóságvezető: A közigazgatási bírság a rendőrséghez folyik be, a helyszíni bírság
pedig az Önkormányzathoz.
Kővári László elnök: Az elnökhelyettes úrral egyező véleményen van és nem javasolja a fizető
parkolóvá tételt. Nem szerencsés büntetni a vendégeket.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel a parkolók kialakítása
céljából.
Kővári László elnök: A kérelem elutasítására tesz javaslatot azzal, hogy a Bormúzeum működtetőjével
egyeztetni szükséges a további parkolóhelyek kialakítása okán.
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 5/2015. (I. 20.) határozata
a Hermann Ottó utca 2. társasház kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárd, Hermann Ottó utca 2. sz.
társasház kérelmét nem támogatja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bormúzeum
működtetőjével vegye fel a kapcsolatot és folytasson egyeztetést további
parkolóhelyek kialakítása ügyében.
Határidő:
Felelős:

2015. február 15.
Märcz László igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Pfeffer Adrienn parkoló bérlés iránti kérelme
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(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és a kérelem támogatását javasolja.
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 6/2015. (I. 20.) határozata
Pfeffer Adrienn 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 I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Pfeffer Adrienn kérelmét támogatja és felkéri
Polgármesteri Hivatalt a szerződés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2015. január 31.
Märcz László igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 .)
kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. A statikai felülvizsgálatra tekintettel javasolja az 50%os elengedést.
Máté Péter elnökhelyettes: Nem ért egyet, mivel a szándék az volt, hogy próbáljanak megoldásra
törekedni, magyarázatnak jó az, hogy az épület mozog vagy nem mozog, de a vizsgálat
lefolytatásához nem kellenek évek, amennyi ideje rontja a városképet. Semmiféle ösztönző rendszer
nincs a díj elengedésében. A jelenlegi helyzet a városképet csúfítja. Javasolja a közterület-használati
díj teljes összegű megfizetését, mert az Önkormányzat akár ezt az összeget egy játszótéri hinta
megvásárlására is fordíthatja, vagy bármely városi célra költhető.
Kővári László elnök: 50%-os elengedést javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Kié az épület?
Kővári László elnök: A Klebersberg Intézményfenntartó Központ működteti, de az épület kérdéses,
hogy kié. Talán Kormányhivatal? Régen a Tolna Megyei Önkormányzaté volt. Az biztos, hogy nem a
városé.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Igennel fog szavazni, de azzal a kiegészítéssel, hogy az év végére oldja meg
az intézmény a helyzetet, jövőre már nem lenne szerencsés ugyanezzel a kérelemmel találkozni.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Le van szalagozva az épület, amely a süllyedés mértékét fogja idővel
mutatni. Javasolja, hogy mutassák be a statikai vizsgálat dokumentumait, amelyből kiderül, hogy ez a
vizsgálat meddig tart.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja a döntés elhalasztását és egy objektív dokumentáció
bekérését az események hátteréről.
Kővári László elnök: Dr. Mezei László javaslatával egyetértve fogalmazza meg a határozati javaslatot.
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 7/2015. (I. 20.) határozata
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7100
Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 .) kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) védőtető közterülethasználati díjának elengedésére vonatkozó kérelme ügyében a döntést
elnapolja.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épület statikai
felülvizsgálatáról szóló dokumentumot kérje be, és ezt követően terjessze
újra a bizottság elé az ügyet.
Határidő:
Felelős:

2015. február 15.
Märcz László igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 2. forduló
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslat támogatását javasolja.
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 8/2015. (I. 20.) határozata
a közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok
értékeléséről (2. forduló)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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közgyűlésének 59/2013. (III.28.) határozatában kapott felhatalmazás
alapján, a közcsatornára történő rákötés támogatásának pályázati
felhívására beérkezett pályázatokról az alábbi döntést hozza:
Támogatásra jogosult pályázatok:


Klein-Kovács Andrea (Szekszárd, Rózsa u. 31.)
Támogatás mértéke: 50.602 Ft



Császár Béla (Szekszárd, Rákóczi u. 54.)
Támogatás mértéke: 150.000 Ft

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások
elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. február 15.
Märcz László igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú,
„Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására” című
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás érdekében
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslat támogatását javasolja.
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 9/2015. (I. 20.) határozata
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/12012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi
Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című
pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj
esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely korszerűsítése” című pályázat keretében tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel (7100 Szekszárd
Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
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2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. január 31.
Farkas Éva osztályvezető
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. napirendi pont:
Rotary Club Szekszárd kérelme
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és bejelenti, hogy érintettség révén nem fog szavazni.
Javasolja és kéri a Bizottság támogatását.
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke: Érdeklődne a Bizottsági keret megmaradt
összegéről.
Kővári László elnök: A jövő heti ülésen erről a kérdésről is egyeztetni kell az alábbiak miatt: A
Klímabarát Települések Szövetségeként egy 1.000.000,- Ft-os pályázati keret került kiírásra, amelyből
980.000,- Ft lekötésre is került. A költségvetés szűkössége kapcsán folyamatosan arról volt szó, hogy
a Bizottsági keretből kerül finanszírozásra. Ha a költségvetés úgy alakult, akkor bővíteni lehet egy
nagyobb keretre. A költségvetésben azonban a környezetvédelmi alap terhére kerültek kifizetésre
ezek a tételek. Ezért maradt a Bizottsági kereten pénz. Döntést kell majd hozni a felhasználásról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel elnök úr által megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Kővári László elnök a szavazásban nem vett részt.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 10/2015. (I. 20.) határozata
Rotary Club kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 500.000 Ft összeget biztosít a 2014. évi
Bizottsági Keret terhére a Rotary Club Szekszárd részére a „Jövő
Generációja” kórház projekt megvalósításának támogatására.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására.
3.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Ács Rezső polgármester
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
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Pál József igazgatóság vezető
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke: Támogatását fejezi ki a Kórház támogatása
tárgyában, de kéri, hogy valamikor kerüljön megvizsgálásra, hogy a Kórház miként kerülhetett ilyen
helyzetbe. Elmondja, hogy rengeteg civil szervezet támogatja adományokkal a kórházat, ami nagyon
fontos és támogatandó dolog, de mégis érdemes lenne megvizsgálni, hogy miként alakult ki a
jelenlegi rossz helyzet. És nem tud a Kórház fejleszteni és működni.
Kővári László elnök: Nem ismeri a Kórház gazdasági helyzetét, de a gyógyszerek és a eszközök nagyon
sok pénzbe kerülnek, ami nehezen tervezhető. Nem ismeri a kórházi adósságállomány kialakulásának
okát és elmondja, hogy a Kórházak minden évben konszolidálásra kerülnek, mégis komoly
adósságállomány képződik az év végére.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Amikor a baloldali pártok elkészítették az egészségügyi programjukat
konzultáltak a Kórház vezetésével. A Szekszárdi Kórház lejárt adósságállománya 2,1 milliárd Forint. Az
egyik probléma az, hogy 1997-es normák szerint dolgozik jelenleg az OEP. Egy egyszerű epekő műtét
önköltési szinten 265.000,- Ft, amelyből az OEP finanszírozás 71.000,- Ft. Van egy ilyen rendszer, ami
fékezi a műtéteket és kialakítja a várólistákat. Az OEP is banki finanszírozással dolgozik, mert
Európában két ország van, ahol a befizetésekből tudják rendezni a kifizetéseket. Tehát hitelből
gazdálkodik az OEP. Jelenleg 6 kereskedelmi bank finanszírozza az OEP-et. Másik generális probléma,
hogy 131 Kórház dolgozik Magyarországon. Európában a Magyarország méretű ellátásoknál 19-25
ellátó központ működik. Ily pl. Szlovénia, Csehország, Ausztria. Harmadik tényező az, hogy
finanszíroznak olyan kórházi rendszereket, amelyek kórházi ellátást nem nyújtanak, hanem „csak
elfekvők”. Azzal, hogy az operációs rendszereket lelassítják elkezdenek generálni egy komoly orvos és
ápoló elvándorlást.
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke: Köszöni a választ.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a Szekszárdi Kórház viszonylatában nagyon komoly, több milliárd
Ft összegű fejlesztések történtek. Ez egy modern intézmény. De az SZTK-ban áldatlan körülmények
uralkodnak.
9. napirendi pont:
„Dicenty Dezső”Kertbarát Kör kérelme
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést a működésük támogatását javasolja, amennyiben
lehetséges a 2014. évi maradvány terhére.
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 11/2015. (I. 20.) határozata
Dicenty Dezső Kertbarát Kör kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Babits Mihály Kulturális Központ részére
200.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2014. évi Bizottsági Keret terhére
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azzal, hogy az összeget a „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör 2015. évi
rendezvényeinek finanszírozására kell felhasználni.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására.
3.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Ács Rezső polgármester
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

10. napirendi pont:
Elővásárlási jogról való lemondás
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és az elővásárlási jogról való lemondás támogatását
javasolja.
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 12/2015. (I. 20.) határozata
elővásárlási jogról történő lemondásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletének 1.1.15. pontjában rögzített felhatalmazás alapján
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról
lemond a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú üdülőingatlan ½
arányú tulajdonrésze vonatkozásában.
Határidő:
Felelős:

2015. január 31.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
A „Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása” c. beszerzési eljárás eredményének megállapítása
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja.
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Dr. Mezei László bizottsági tag: A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. egy olyan cég, amely a az
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van. Ennél a Kft-nél decemberben Ács Rezső Polgármester Úr
azt javasolta, hogy vegyen fel a társaság 220 millió Ft összegű hitelt, amelyet a Közgyűlés egy része
meg is szavazott. Most egy olyan előterjesztés van a Bizottság előtt, hogy ezt a Kft-t át kell
világíttatni, illetve a társaság tevékenységét egy külső cég világítaná át közel 7.000.000,- Ft-ért. Ennél
a Kft-nél az a kérdés merül fel, hogy ha az Önkormányzat létrehoz egy saját tulajdonú céget, akkor
mindent meg tett-e annak érdekében, hogy ez a saját tulajdonú cég hatékonyan működjön. Vitt-e
rendezvényeket, kifizette-e a számláit? És milyen indokkal lehet a Bizottság elé terjeszteni, hogy egy
külső cégnek 7.000.000,- Ft-ot kellene fizetni azért, hogy átvilágítson egy olyan céget, amelynek az
ügyvezetője nem került berendelésre, információ nem került begyűjtésre, könyvelőtől számszerű
adatok nem kerültek begyűjtésre, kimutatások nem állnak rendelkezésre és amely Kft-ről az volt az
álláspont, hogy 220.000.000,- Ft hitelre alkalmas. Álláspontja szerint nem indokolt 7.000.000,- Ft.
kifizetése bármely pályázónak akkor, amikor az Önök által alapított, Önkormányzati tulajdonban lévő
cég decemberi számláit sem fizette ki az Önkormányzat. Amennyiben a tulajdonosnak a decemberi
számlák kifizetésére nem volt elegendő pénzeszköze, akkor most miért van 7.000.000,- Ft
pénzeszköze arra, hogy egy külső céggel átvilágíttatja a társaságot, akinek fogalma sincs a szekszárdi
diákétkeztetésről. Azok az emberek azonban nem kerültek behívásra, akiknek van fogalmuk arról,
hogy az Önkormányzat 400.000.000 Ft-os pénzügyi támogatásával alakult cég hogy működik.
Számukra, a baloldalon politizálók személyek számára ez az eljárás indokolatlan, álláspontjuk szerint
kárt okoz. Ráadásul egy olyan Önkormányzatnál okoz kárt, ahol folyamatos hitelfelvételről van szó.
Nem támogatják.
Kővári László elnök: A 220.000.000,- Ft-os hitelfelvétellel kapcsolatosan Polgármester Úr
elmagyarázta már, hogy miről van szó. Akkor amikor egyébként a többi beruházáshoz kapcsolódóan
vagy kötvény kibocsátással vagy hitellel külső forrást szerzett a város, és a város a hosszú távú üzleti
terveket hozzá társította ezekhez a beruházásokhoz, pontosan ki volt munkálva, hogy 15 vagy 20
vagy több évre vonatkoztatva a működéséből tudják a cégek ezeket a hiteleket finanszírozni. 2013.
évben a város az ott lévő hitelállományt magához vonta tartozásként, azzal a céllal, hogy amennyiben
lehetséges az adósságrendezési eljárásba bevonásra kerül. Az adósságrendezési eljárásba azonban
nem volt bevonható, így tavaly decemberben a cégek visszakapták a fennmaradt hitelállományt. Nem
új hitel felvételére került sor, hanem a saját tartozásuk visszaadására. Az 1 milliárd 300 millióból
maradt a 620 millió, amely újra a saját cégünknek az adóssága. Ez a történet így helyes. Nem egy
újólag felvett hitelről van szó, hanem a tartozás átkonvertálásáról. Az átvilágítás szükségességéről
annyit, hogy ez a konyha a kor színvonalának legmegfelelőbb technikával jött létre és képes 6.000
adag előállítására. A kérdés, hogy miért nem történtek meg azok az intézkedések - adott estben az
ügyvezető részéről -, hogy ez ki legyen használva, mert onnantól kezdve a cég működőképessége
sokkal biztosítottabb lenne. Mitől van az, hogy a fürdő megnyitása után ez a cég szolgáltatta volna a
büfét és utána az üzemeltető – saját cégünk – felmondta ezt a fajta szolgáltatást, mert olyan szinten
csinálták. Vagy miért van az, hogy a saját cégünk, a Vagyonkezelő Kft. által működtetetett pince nem
a Diákétkeztetési Kft-től szállítja az ételt. Miért van ez? Ez kinek a felelőssége? Felmerül az ügyvezető
felelőssége, hogy miért nem kereste meg a megyében lévőket olyan együttműködési szándékkal,
mint amilyen együttműködéseket a Vízmű és a Terra létesített vizes és hulladékos témákban. Miért
nem kereste meg a környékbeli településeket, hogy a 6000 adag kiteljesedhetne. Sok összetevője van
ennek a kérdésnek és a felügyelő-bizottság kezdeményezésére kerül sor az átvilágításra. A Bizottság
is tárgyalta, a Közgyűlés is jóváhagyta az átvilágítás szükségességét. Ennek a döntésnek a
következménye a mai előterjesztés. A három meghívott cég nem autójavítással foglalkozik, hanem
valószínűleg ért ehhez a tevékenységhez és objektíven vizsgál. Magunk is látjuk a problémákat,
amelyet a külső cég biztos, hogy meg fog erősíteni, de teljesen más egy külső, objektív cég
véleménye, mint amiről helyben szó esik. Erről szól a történet.
Máté Péter elnökhelyettes: Mezei úrtól kérdezi, hogy az Önkormányzat milyen számlát nem fizetett
ki a Diákétkeztetési Kft-nek decemberben, milyen összegben?
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Dr. Mezei László bizottsági tag: Egy 8.000.000,- Ft összegű számlát nem fizetett ki decemberben az
Önkormányzat.
Máté Péter elnökhelyettes: Kérdezi, hogy 8.000.000,- Ft-tal tartozik Szekszárd város a
Diákétkezetésnek?
Dr. Mezei László bizottsági tag: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Mennyi időn keresztül?
Dr. Mezei László bizottsági tag: Utána fog nézni, hogy mennyi időn keresztül.
Kővári László elnök: Ha ez valóban így van, azért az tudható, hogy a december végén és január elején
lévő pénzügyi hercehurca közrejátszhatott a helyzet kialakulásában. Hogy van egy kis késés a saját
cég irányában, az előfordul. Tudomása szerint nincs olyan hosszú távú, lejárt határidejű számla,
amely nem került kifizetésre.
Dr. Mezei László bizottsági tag: A kérdés központja az, hogy a tulajdonos kellő gondossággal járt-e el
a saját cégével szemben vagy nem. A felvetés második fele, hogy a tulajdonos akkor jár-e el korrekten
a saját cégének vezetőjével, ha először lehetőséget ad a cég vezetőjének arra, hogy értékeljen,
számoljon be a könyvelő, a pénzgazdálkodással foglalkozó személy és az ügyvezető hozzon konkrét
adatokat. Ezen dokumentumok alapján a Bizottság ítélje meg, hogy mi történt a Kft-ben. Egyelőre
komoly írásos anyag nem áll rendelkezésre. Lehet véleményeket megfogalmazni tapasztalati alapon,
hangulati alapon, de az ügyvezető igazgatónak meg kellene adni a lehetőséget, hogy egy részletes
beszámolóval válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyekre az Elnök Úr vagy a Bizottság választ akar
kapni. Utána, ha ezek nem mértékadóak, nem korrektek, akkor megbízást kell adni egy külső cégnek,
de ezt a megbízást most odaadni egy külső cégnek olyan anyagi helyzetben, amelyben az
Önkormányzat jelenleg van, álláspontja szerint elfogadhatatlan, indokolatlan. Nem támogatják.
Kővári László elnök: Szabadon lehet véleményt nyilvánítani.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Most nem támogatják, hogy egy külső, ismeretlen cég 7.000.000,- Ftért átvilágítsa az Önkormányzat egyik tulajdonát, amelyről nem áll rendelkezésre korrekt anyag.
Kővári László elnök: Nem akar belemenni, de későbbi napirendi folyamán - éppen a Mezei Úrék által
benyújtott javaslatban - feszegetik az átvilágításokat. Az ki fogja végezni? Önök?
Dr. Mezei László bizottsági tag: Melyiket?
Kővári László elnök: Amit kérnek, hogy januárban legyen az átláthatósági rendelet elfogadása?
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a napirend lezárását és a kérdés adott napirendnél történő
megvitatását.
Kővári László elnök: A Diákétkeztetési Kft. vezetője minden alkalommal megkérdezésre került,
minden évben májusban minden cég beszámol, a mérlege elfogadásra kerül. És volt olyan év, amikor
a Diákétkeztetési Kft. mérlege nem került elfogadásra. És azóta történtek pozitív dolgok, amiről
decemberben beszélt az ügyvezető, hogy mennyivel csökkent a kintlévőség-állomány. Tehát történek
pozitív dolgok, elindult a cég egy pozitív irányba, de nincs megoldás, ezért van ez az átvilágítás.
Vélemények elhangzottak. Szavazás következik.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 13/2015. (I. 20.) határozata
a „Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása” tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. átvilágítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Dr.
Komlódi Ügyvédi Irodával (7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.) kössön
szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződések aláírására, valamint az aljegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. január 23.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

12. napirendi pont:
Támogatási kérelem a „Remete csurgó” Feliratának és Szimbólumának elkészítésére
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István
Baltavári István kérelmező: Ismerteti a javaslatát.
Kővári László elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy bizottsági döntés van arról, hogy a víz
rendszeresen bevizsgálásra kerül. Ivóvízről beszélnek. Nem tudja, hogy a tábla miért került le onnan.
Egyetért azzal az állásponttal, hogy nincs befejezve a tér. Szükséges padok, asztalok, szalonnasütő
helyek kialakítása. A nemzetközi tábor által készített padokat személyesen vette át augusztusban a
Bodri Pincénél, mert ott volt a zárása a programnak. Törő úrral személyesen egyeztetett a téren a
pad elhelyezéséről. A padot lekezelték, a Garay tömbbelsőben került tárolásra és várja a méltó
helyét. Törő úr mondta, hogy nem biztos, hogy ezen a téren lenne célszerű elhelyezni, mert ő inkább
a Kálvária tetőn tudná elképzelni. Szekszárdon ez a terület egy turisztikai célpont. Beletartozik a
Bizottság hatáskörébe. Javasolja, hogy a faanyag beszerzését vagy ahhoz való hozzájárulást akár a
2015. évi bizottsági keretből biztosítsák. A pontos kérdések tisztázására javasolja a Főkertész és a
Főépítész Asszony bevonását, a Bizottság időszakos tájékoztatásával.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy köztéren műalkotás
kihelyezése engedély köteles, amely a két szakember hatáskörébe tartozik.
Máté Péter elnökhelyettes: A Humán Bizottság nem kell, hogy tárgyalja az ügyet?
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: De igen, csak később.
Kővári László elnök: Támogatni tudja, hogy a komplett tér elkészüljön és javasolja a Hivatal részéről a
két szakember bevonását. A Bizottsággal ismerteti Törő Úr Baky Péter igazgató úr elmarasztaló szavai
okán kialakult sértődöttségét a Kálvárián lévő szobrok tárgyában. Törő Úr alkotásai között vannak
zsűrizett termékek, értékes alkotások. Értékelendő továbbá, hogy gyermekekkel is foglalkozik,
törődik az utánpótlás neveléssel.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Egy rendkívül fásult, pénzközpontú társadalomban élünk. Azok a
személyek, akik Szekszárd érdekében önként, pénz nélkül, elismerés nélkül, a saját tudásukkal bármit
létre akarnak hozni, az példa értékű lehet. Baltavári úr kezdeményezése kiváló, gratulál hozzá. A
baloldal részéről maximálisan támogatásra kerül. Az ilyen típusú elképzelések, személyek
szolgálhatnak egy olyan közösséget Szekszárdon is, amely tovább viszi a kultúrát és a jelen kor
fiataljainak is tud olyasmit Szekszárdról állítani, mondani és mutatni, ami példaértékű.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Üdvözítőnek találja a civil és a magánszemélyek kezdeményezését.
Elmondja, hogy a Csurgó felújítása is civil kezdeményezésre indult, amikor is nagyon sok bírálatot
kapott a város, hogy miért támogatja a nehéz anyagi helyzetben az ilyen ügyeket, amelyet lehetne
halasztani. A városmagban lévő csurgó 50 éve az enyészeté volt, már nem szabadott halogatni. A
kezdeményezést üdvözítőnek tartja és minden ehhez hasonló magán és civil kezdeményezést
támogatandónak ítél. Az egy más kérdés, hogy az elképzelést konkretizálni kell, és akkor lehet
beszélgetni az anyagi hátteréről.
Kővári László elnök: A város a „Szépítsük Szekszárdot” mozgalmat pontosan ezért találta ki, mert
rengeteg civil kezdeményezés volt, amely összefogásával, koordinálásával és patronálásával szépült
meg Szekszárd sok területe, műalkotása.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Szívesen vesz részt a kezdeményezésben akként, hogy
Baltavári úrral, Főépítész Asszonnyal és Kővári Elnök Úrral tartja a kapcsolatot.
Kővári László elnök: A napirendet lezárja. A kezdeményezés támogatását javasolja.
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 14/2015. (I. 20.) határozata
a „Remete csurgó” feliratnak és szimbólumának elkészítésére vonatkozó
kezdeményezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elvi támogatását biztosítja a „Remete csurgó” feliratnak
és szimbólumának elkészítéséhez.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Baltavári István
kezdeményezővel és a Humán Bizottság elnökével folytassa le a szükséges
egyeztetéseket.

Határidő:

2015. február 28.
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Felelős:

Märcz László igazgatóság vezető
Herr Teréz városi főépítész

13. napirendi pont:
Támogatási kérelem a Szekszárdi Szt. Orbán Bor Áldás és Bor Szentelés Ünnepének
megrendezésére
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István
Baltavári István kérelmező: Ismerteti a javaslatát.
Szabó Balázs bizottsági tag: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy éppen a javaslat ügyében már Papp
úrral is egyeztettek és Polgármester Úr részére is beadott egy beadványt, mely szerint szeretné, hogy
a Közgyűlés tárgyalná a kérdést. Két irányú volt a gazdák tájékoztatása az irányába, mert elfelejtették
tájékoztatni, hogy volt egy csőtörés, amikor rengeteg víz elfojt. Szakértői véleményt kért és próbál a
várossal egyeztetni. Elindult a folyamat, de először meg kell találni az okot.
Baltavári István kérelmező: A fenti problémától függetlenül javasolja az út helyreállítását. A csövek
bármikor tönkre mehetnek, az úton pedig most lenne szükséges javítani. Nem egy nagy utcáról van
szó. Javasolja, hogy a Bizottság tűzze ki célul az útszakasz felújításának az előkészítését. Nem javasolja
a csőtörésnél való leragadását. Az ünnepségek során szükséges lenne egy színpad létesítése. Kérdezi,
hogy lehetséges lenne-e, hogy azon a szervezeten keresztül, aki a városi rendezvényeken biztosítja a
színpadot, az Orbán napi borünnepre is biztosításra kerüljön egy színpad. Kéri, hogy az Orbán nap
szerepeljen a város programjai között.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Decemberben a Bizottság elé tárta azt a felismerést, hogy
Szekszárdon néhány tucat nagy tudású borász jutott olyan pozícióba, ami országosan és Európában is
elismerést váltott ki. Ezek a pozíciók sokszor összefüggnek jelentős pénzmozgással is. Szekszárd
történelmi borászata azonban több száz ember munkájának az eredménye. Decemberben a Bizottság
megfelelőnek látta azt a javaslatot, hogy a szocialista párt úgy gondolja, hogy Szekszárdon legalább
40-60 olyan tehetséges borász van, aki a szakmai tudásával, Szekszárdhoz való elkötelezettségével
ugyanolyan színvonalat tudna, pénzeszközzel együtt, mint esetleg ezek a kiemelt borászok.
Nyilvánvaló, hogy az Istifángödre már régen kinőtte azt a szerepet, amit anno az a néhány ügyes
borász gondolt. Ez már egy komoly rendezvény és valóban azt a kultúrát kölcsönzi az oda
látogatónak, amire vágyik Szekszárd évtizedek óta. A baloldalon politizálók úgy gondolják, hogy szinte
hasonló vagy azonos az elképzelése a Gazdasági Bizottság több tagjának abban, hogy meg kellene
találni ezeket a helyeket, borászokat, közösségeket. Ezt már egyeztették és ezzel a kezdeményezéssel
Elnök Úr is egyet értett. Ezek a közösségek rendkívüli értékűek, támogatásuk részükről is nagyon
erősen javasolt. Mind a 4 baloldali párt ezt így látja. És ismételten asztalra szeretné tenni azt a
vágyukat, hogy segítsük ezeket a közösségek, főként, ha már ilyen fokozatba jutottak, amit Baltavári
Úr említett. Ez egy egészséges folyamat, nem a pénz, a tőke és a profit generálja, hanem a kultúra
iránti elkötelezett évtizedes gondolkodás.
Kővári László elnök: Egyetért az elhangzottakkal, elmondja, hogy ebben a kérdésben nincs
nézetkülönbség. Az út megtekintését követően megállapítható, hogy van rajta egy szakasz, amely
nagyon rossz állapotban van, de az egészet egyben kellene nézni. Az út eleje jó az első tanyáig, de
felfelé már nem. Ennek oka a már említett csatorna és csőrepedés miatti feltörések.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a szennyvízcsatorna építési pályázat sajnos csak
sávos helyreállítást támogatott. Ezért történik sokszor olyan, hogy létrehozásra kerül valami jó, de
mellette elrontásra is kerül valami működő.
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Kővári László elnök: A tervezett idei költségvetési oldalról a felújítás megvalósítása nem lehetséges,
viszont a fejlesztési tervekbe való beillesztése feltétlenül szükséges. Elmondja továbbá, hogy a Mérey
utca is nagyon rossz állapotban van, a Bartina utca szintén, ahol naponta ott lakók járnak. A
fejlesztések közötti besorolásnál van ennek jelentősége. Illetve a pályázati lehetőségeket is ismerni
kellene. Reméli, hogy a vállalásoknál is ugyanennyi aláírás összejön, mert a Csötönyi völgyben is
megvolt a szándék, de amikor a fizetésre került a sor, akkor volt probléma. a tapasztalatokból okulva
változtatni kíván az eljáráson. Pályázatot akkor kell benyújtani, ha összeállt a költségvetés. Konkrét
ígéretet nem tud tenni. Mindenféleképpen evidenciába lesz tartva. A színpad kérdésében pedig a
Vagyonkezelő Kft-vel javasol egyeztetést, mert sokszor ők visznek rendezvényekre dobogókat. A
kérés ezen részét megoldhatónak látja. A rendezvény kapcsán több alkalommal érkezett megkeresés
a Bizottság részére, amely kérések elutasításra kerültek, mert a Bizottság nem adhat támogatást
magányszemélynek. A Bizottság javasolta, hogy hozzanak létre, vagy állítsanak a rendezvény mögé
egy szervezetet, mert egyébként a támogatás nem lehetséges.
Baltavári István kérelmező: A szervezeti kérdés gyorsan megoldható. Elmondja, hogy több nagy
borásznak van ott területe, üresen. Szerencsés lenne, ha a nagy borászoknak is lenne az
Istifángödrében is egy magjuk, egy tanyájuk. Harcolni kellene, hogy ez a városnak egy turisztikai
látványossága legyen.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Üdvözítő kezdeményezésnek érzi az elmondottakat. A Bizottság évekkel
ezelőtt szerette volna a borászokat bevonni abba, hogy minél pezsgőbb legyen a borturizmus
Szekszárdon, ne csak egy Szüreti Fesztiválra korlátozódjon, hanem a hétköznapi emberek is tudjanak
idejönni, borozgatni, szórakozni. A Bizottság ajánlotta a borászoknak Kadarka utcai pincesor
felújítását, de ez az egyetlen csapat, aki tevőlegesen kezdeményezte ezt. Álláspontja szerint a
Bizottságnak kötelezettsége ezt a kezdeményezést felkarolni. Az utca távlati rendezése nagyon
fontos, mert a tanyák felújítása a saját igények alapján megkezdődött, megtörtént. Először egy
hosszú távú rendezési elképzelés kialakítását javasolja és azt követően annak megvalósítását.
Dr. Mezei László bizottsági tag: A Bizottság figyelmébe ajánlja, hogy Istifángödrénél egy teljesen
egyedi helyzet alakult ki. Más amikor kijelöl egy Bizottság, egy Intézmény, egy Hivatal borászati,
szőlészeti centrumokat vagy utcákat, viszont más a helyzet, amikor úgy alakul ki egy közösség, hogy
tíz évig együtt alkotnak. Ennek van egy garancia következménye, hiszen azok az emberek, akik tíz
éven keresztül együtt tudtak borászkodni, alkotni, mulatni, utcai eseményeket rendezni, azokra ez
nem egy kényszer hatás. A Kadarka utcában és a városban több helyen nem sikerült az a
kezdeményezés, hogy alakuljon ki egy pincesor. A szekszárdi borászok terveinek, viselkedésének
vizsgálatakor látható, hogy Módos Ernő volt kollégájának szavaival élve: „Képtelenség őket egy
asztalhoz ültetni.” Látszik a tevékenységeken, hogy mely borászt mi motiválta. Hol a pénz, hol más. A
nagy borászok egymástól több km-re helyezkednek el. Istifángödrénél az a helyzet, hogy egy teljesen
egészséges emberi folyamat indult, amelynek az eredménye egy 10 éves közösség. Amennyiben ez a
Közösség 10 évig bizonyított, akkor ezt a Bizottságnak tudomásul kell vennie és lehetőséget kell adni.
És úgy kell felfogni őket, mint Szekszárd képviselőit a bor- és szőlészeti szakmában.
Märcz László igazgatóságvezető: Álláspontja szerint a Bizottságnak abban kellene döntenie, hogy ez
a kezdeményezés támogatásra javasolt-e. Illetve azt is meg kellene vizsgálni, hogy az ott lévő
tanyatulajdonosok az útfelújításhoz mennyivel tudnának hozzájárulni.
Baltavári István kérelmező: Az Istifángödrében a tulajdonosok anyagi viszonyai komolyan eltérőek.
Nem lehet várni ugyanazt a kötelezettségvállalást egy nagy borásztól, mint egy kicsi hobbi tanya
tulajdonostól. Javasolja, hogy készüljön egy költségvetés, amelynek legyen egy önerő része, amelyet
nem személyenként kell vállalni, hanem közösségi szinten. Ki kellene mondani, hogy ez az utca

19

Szekszárdnak fontos. És legyen benne mindig a köztudatban. Ha a fejlesztés pályázat útján
megvalósítható, akkor úgy, ha másként, akkor azon a módon.
Märcz László igazgatóságvezető: Terv és költségvetés szükséges, utána lehet érdemben tárgyalni.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a közösség készíttesse el a tervet és költségvetést és
utána legyen világos, hogy kinek mekkora részt kell vállalnia. Álláspontja szerint az út jelenlegi
állapotában nem javítható, azt fel kellene törni, az aknákat egy szintbe tenni, teljes szélességében le
térkövezni és a vízelvezetést vagy alácsatornázással, vagy középen való elvezetéssel megoldani. A
költségvetés és a tervek birtokában a közösség tagjaival leülve lehet érdemben továbbgondolkodni.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fő bizottsági tag. A bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy nemcsak az Orbán napi borünnepről van szó, hanem a Vince
napról is, amely a Kertbarát Kör szervezésével kerül megrendezésre a helyszínen. A kezdeményezés
elvi támogatásának rögzítésén túlmenően, Máté Péter elnökhelyettes úr javaslatával egyező
határozati javaslatot terjeszt elő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 15/2015. (I. 20.) határozata
az
Istifángödre
utca
útburkolatának
felújítására
vonatkozó
kezdeményezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elvi támogatását adja az Istifángödre utca
útburkolatának felújítására vonatkozó kezdeményezéshez.
A Bizottság felkéri Baltavári István kezdeményezőt, hogy az Istifángödre
utca útburkolatának felújítására vonatkozóan az érintett tulajdonosokkal
terveztessék meg a felújítást, készítsenek költségvetést és mérjék fel a
lakossági önrész vállalás mértékét.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Märcz László igazgatóság vezető

14. napirendi pont:
Boros Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyezés iránti kérelme
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a kérelem elutasítását javasolja, mert a helyszíni bejárás során
megtekintették, hogy a 14 parkolóhelyre 2 mozgáskorlátozott parkoló volt, amely a Bizottság
álláspontja szerint elegendő.
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy jogszabály szerint 8 parkolónként
kell 1 mozgáskorlátozott parkoló.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 16/2015. (I. 20.) határozata
Boros Sándor kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Boros Sándor
mozgáskorlátozott tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja
tekintettel arra, hogy a bizottság nem tartja indokoltnak.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Märcz László igazgatóság vezető

15. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkaterve
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A kézhez kapott javaslat áttekintését követően elsőként elmondaná a
véleményét a javaslatokról, majd kéri, hogy a többi bizottsági tag is mondja el az álláspontját. Az
átláthatósági rendelet bekerült mind a közgyűlés, mind a bizottság elé. A közgyűlés működésével
kapcsolatban változatlanul azt mondja, hogy minden bizottsági és közgyűlési ülés nyilvános, az
előterjesztések fent vannak az interneten, bárki számára elérhetők. Pályázattal nyert az
önkormányzat további térfigyelő kamerák kihelyezésére lehetőséget.
Märcz László igazgatóság vezető: 19 kamerára pályáztak, 11-et nyertek ugyanarra a műszaki
tartalomra. Ezt meg kell valósítani, a különbözetet hozzá kell tenni.
Kővári László elnök: A márciusi közgyűlésre javasolná a kutyamenhely teljes problémáját
megtárgyalni és előre hozná szeptember hónapról a környezetvédelmi alap témát is. Véleménye
szerint a munkahely teremtés nem önkormányzati feladat. Májusban a CIC tartson egy beszámolót. A
városfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket április hónapra kellene áttenni. Ezekkel a kiegészítésekkel,
véleményekkel fogadná el a munkatervet.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ismerteti az írásban tett javaslatokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 17/2015. (I. 20.) határozata
a bizottság 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi bizottsági munkatervét az ülésen elhangzott
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt jóváhagyja.
A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2015. január 20.
Märcz László igazgatóság vezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 30 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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