SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-15/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. augusztus 01. napján (kedden) 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
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

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

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Tervezési szerződés
a Szekszárd 56-os számú főút és a Mátyás király utcai kereszteződés 4. ágának a Sport utca
felé történő megnyitásának kialakításához szükséges tervek elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Gyurkovics János bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely megszüntetése” tárgyú szóbeli
előterjesztést.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-88-2016
azonosítószámú „Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül
fedett buszmegállók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016
azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására”
tárgyú pályázati eljárás eredménye
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat
benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához
szükséges Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
Önerő biztosítása a Modern Városok Program keretében megvalósuló Szekszárd Megyei
Jogú Város területén útépítési és mélyépítési munkák kivitelezéséhez
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
5. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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6. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd 56-os számú főút és a Mátyás király utcai kereszteződés 4.
ágának a Sport utca felé történő megnyitásának kialakításához szükséges tervek
elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely megszüntetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János bizottsági tag
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag
9. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-88-2016
azonosítószámú „Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül
fedett buszmegállók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Mindegyik ajánlattevő értesült arról, hogy milyen típusú buszmegállót
szeretne létesíteni az önkormányzat?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 253/2017. (VIII.1.)
határozata
a JETA-88-2016 pályázat megvalósításához szükséges fedett
buszmegállók kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a JETA-88-2016 azonosítószámú
„Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt
keretén belül fedett buszmegállók kialakítására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy
ajánlatot a Valcol Kft. (2241 Sülysáp, Kiskókai u. 9.) tett;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az ajánlatot nyújtó Valcol
Kft –vel (2241 Sülysáp, Kiskókai u. 9.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

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

2017. augusztus 11.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016
azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására”
tárgyú pályázati eljárás eredménye
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Változott-e az összegszerűség és a kialakítás szerkezete,
tartalma? Mire korlátozódik a kutyafuttató működése?
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az összegszerűségben nincs változás. A
kutyafuttatók létesítésével olyan helyszín kerül kialakításra, ahova a kutyákat le tudják vinni a
tulajdonosok, és a kutyák egy elkerített területen tudják elvégezni a mozgási és egyéb
szükségleteiket bizonyos infrastrukturális keretek között.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az infrastrukturális eszközök változatlanok maradtak? A
korábbi pályázatban szerepelt eszközök kerülnek kialakításra?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: A három korábbi helyszínben sincs változás? A helyszín
kiválasztásánál nyilvánvalóan konzultált a hivatal állatorvosokkal, és a lakosság véleményét is
figyelembe vette. Ez alapján tudni lehet, hogy melyik lakótelepre milyen kutyafuttatót célszerű
telepíteni. Figyelembe kell venni, hogy melyik kutyának mekkora mozgásigénye van, valamint
azt is, hogy a bekerítés a kutyák érdekét szolgálja-e. Dönteni kell arról is, hogy az ott összegyűlt
hulladékot ki fogja kezelni. A kutyafuttatók szerkezetét is úgy kellene alakítani, ahogy a
térségben a kutyák igénye ezt szükségessé teszi. Egy kutyafuttatót a Bottyán-hegyen fog
létesíteni az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy azon a területen összesen 14
kutya van. Nem tudja elképzelni, hogy a kutyák gazdái beviszik majd a kerítésbe a kutyákat
ezen a területen. Egy gyönyörű környezetről van szó, ahol mindenki a domboldalban sétáltatja
a kutyákat.
Kővári László elnök: Idővel valószínű, hogy több kutyafuttató is létesül majd Szekszárdon. A
három kutyafuttató kijelölését egyeztetések előzték meg. Elmondja, hogy azon a területen is
sok kutyát sétáltatnak, ahol lakik. Véleménye szerint a későbbiekben ott is célszerű lenne
kutyafuttatót létesíteni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi indokolta a Bottyán-hegy kiválasztását? Miért nem egy
lakótelepet választott a hivatal e helyett?
Märcz László igazgatóságvezető: Az egyeztetések alapján ez a döntés született.
dr. Mezei László bizottsági tag: Máshol nincs mozgástér, a Bottyán-hegyen viszont rengeteg
van. A kutyatulajdonosok nem egy kerítéssel körbezárt helyen szeretnék sétáltatni a kutyáikat,
hanem a 25 hektáros területen.
Märcz László igazgatóságvezető: A kerítéssel körbezárt helyen nem csak sétáltatni lehet a
kutyákat, ugyanis lehetőség lesz a játékra is, amihez igen sok elem épül. Példaként említi meg
a libikókát.
Kővári László elnök: Az ajánlattevő által tett ajánlat belefér az erre szánt keretbe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 254/2017. (VIII.1.)
határozata
a JETA-89-2016 pályázat megvalósításához szükséges
kutyafuttatók kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a JETA-89-2016 azonosítószámú
„Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók
kialakítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy ajánlatot a T-Build Építőipari és
Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Napfény u. 24.-1/1.) tett;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az ajánlatot nyújtó TBuild Építőipari és Kereskedelmi Kft –vel (7100 Szekszárd,
Napfény u. 24.-1/1) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

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

2017. augusztus 11.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat
benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához
szükséges Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Megkérdezte Baka Györgyöt, a Zöldtárs Alapítvány elnökét, hogy meg
lettek-e hívva a pályázatra. Az alapítvány elnöke jelezte neki, hogy bár nem lettek meghívva,
de szeretné, ha bevonnák őket a feladatok ellátásába. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a bizottság javasolja a nyertes ajánlattevőnek, hogy az Igényfelmérés
és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításhoz szükséges Akcióterületi terv elkészítésére
vonatkozó feladatok ellátása során vegye fel a kapcsolatot a Zöldtárs Alapítvánnyal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 255/2017. (VIII.1.)
határozata
a pályázat benyújtásához szükséges Igényfelmérés és
Kihasználtsági Terv, illetve a pályázat megvalósításához
szükséges Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok
ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld
város kialakítása” című pályázat benyújtásához szükséges
Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a
megvalósításához szükséges Akcióterületi terv elkészítésére
vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás kapcsán megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (1118 Budapest, Villányi
út 35-43.) a HÉTFA Kutatóintézet Kft-vel (1051 Budapest,
Október 6. utca 19.) közösen tette;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (1118 Budapest,
Villányi út 35-43.) és a HÉTFA Kutatóintézet Kft. (1051
Budapest, Október 6. utca 19.) alkotta konzorciummal
kössön szerződést;
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Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

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

2017. augusztus 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. javasolja, hogy a nyertes ajánlattevő az Igényfelmérés és
Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításhoz szükséges
Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátása
során vegye fel a kapcsolatot a Zöldtárs Alapítvánnyal.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 01.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Önerő biztosítása a Modern Városok Program keretében megvalósuló Szekszárd Megyei
Jogú Város területén útépítési és mélyépítési munkák kivitelezéséhez
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A 110 millió forintos keret terhére elvégzendő munkálatokat jelenti?
Märcz László igazgatóságvezető: Egy három milliárd forintos támogatással kapcsolatos.
Kővári László elnök: Az a három milliárd forint már el lett költve, nem?
Märcz László igazgatóságvezető: Csak egy része lett elköltve. Még elegendő keret van az
előterjesztéssel kapcsolatos kiadások fedezésére. Azért szükséges kiegészíteni, mert annak
idején a Parászta pataknál a tervhez képest többletfeladatok kerültek elvégzésre. Ott egy
csőrendszert építettek a patak alá, aminek a tisztíthatóságát is kérte az önkormányzat,
valamint annak a lehetőségét is, hogy a későbbiek folytán a lakóházakból is lehessen rákötni
egy aknára. Ezért van szükség az önerő biztosítására. Jelzi, hogy az írásbeli előterjesztésben
elírás történt a számokban, ugyanis a második számú szerződésmódosításhoz véletlenül az
eredeti összeg került beírásra.
dr. Mezei László bizottsági tag: Arra kéri Märcz László igazgatóságvezetőt, hogy ismertesse,
hogy ezekből az összegekből melyek tartoznak a nagyobb beruházások közé, és melyek
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kiegészítő jellegűek, valamint mi marad eszközként az önkormányzatnak ahhoz, hogy a
városban található kritikus pontokat néhány köbméter aszfalttal beboríthassa. Hol tart most
az önkormányzat ebben a három milliárdos programban?
Märcz László igazgatóságvezető: Ez a három milliárdos program teljesen címzett. Ebből az
összegből épült a Bor utca aszfaltja és a szennyvízvezeték, a Parászta patak, a Bartina utca, a
Sárköz utca, a Csengey Dénes utca, a Kápolna téren a betonvápás út, valamint a 11 kilométeres
betonvápás út. A 11 kilométeres betonvápás út két ütemre volt osztva, aminek a második
üteme zajlik most.
dr. Mezei László bizottsági tag: A foltozásokra mikor és miből kerülne sor?
Märcz László igazgatóságvezető: A kátyúzásra a költségvetés tartalmaz keretet.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ebből az összegből nem jut rá?
Märcz László igazgatóságvezető: Nem.
Kővári László elnök: Időközben már új helyeket is kijelöltek foltozásra. Úgy tudja, hogy ezek
közül többnél is megtörtént már a foltozás.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mekkora összeg áll rendelkezésre a foltozáshoz? Úgy gondolja,
hogy azokat az utakat kellene felújítani, amelyeket nagyon intenzíven használnak. A városnak
azon a részén, ahol óránként több ezer autó halad el, nem lehetnének évtizedes lyukak,
beszakadások. Ez jelentéktelen költség lenne, és nem okozna naponta sok ezer embernek
bosszúságot. Próbálja megérteni, hogy ennek a három milliárdos projektnek mi a lényege.
Figyelembe vesz olyan tényezőket, amelyek nem a várostól függenek. A költségvetés
ismeretében talán megérti, hogy miért nem kerül sor az utak felújítására. Két éve
rendszeresen a bizottság napirendjére veteti az Előhegy utca és az Újfalussy utca helyzetét. Ez
azzal függ össze, amit a polgármester nem ért. Ebben a választási körzetben tett különféle
ígéreteket. Märcz László igazgatóságvezető személyesen is megtekintette a két említett utcát.
Tisztában van az igazgatóságvezető behatárolt jogaival, de az Előhegy utcában feljön már a gaz
a lyukakban és a résekben. Az állításai életképesek, valósak. A felújítás borzasztó nagy
költséget nem jelentene. Ha az önkormányzat ki tud fizetni 544.000 forintot minden hónapban
egy sörsátorra, akkor egészen biztos, hogy a javítást is el lehetne végezni. Közgyűlésen ismét
fel fogja vetni ezt a problémát.
Märcz László igazgatóságvezető: Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartására éves szinten
34 millió forint áll rendelkezésre. A közutak, hidak üzemeltetésére pedig 84 millió forint áll
rendelkezésre. De ebben benne van az útburkolati jelek festése, parkolók és járdák
karbantartása, forgalomirányító berendezések üzemeltetése és a jelzőtáblák is.
Kővári László elnök: Sok olyan utca van, ahol nemcsak kátyúzásra lenne szükség, hanem teljes
felújításra. Van olyan utca a városban, ahol aszfaltozásnak csak a közműcsere után lenne
értelme. Gyurkovics János bizottsági tag választókörzetében van egy-két olyan mellékutca,
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amelyik nem forgalmas annyira, de a burkolat mégis rettenetesen rossz állapotban van. Lehet,
hogy ott is elegendő lenne a kátyúzás.
Gyurkovics János bizottsági tag: Az Előhegy utcával és az Újfallusy utcával kapcsolatban
elmondja, hogy az első pillanattól fogva minden egyes igénybe belekerült mindkét utca. A
rangsorolásból adódóan a 2017. évi programba nem került bele. Az Újfalussy utca esetében
teljes aszfaltozásra és támfalak letételére kerül sor. Az Előhegy utcában van egy
elkorrodálódott vas nyomó vezeték. Először ezt kell lecserélni, és csak ez után kerülhet sor az
utca rendbetételére. Egy termésköves útra lett ráhúzva egy aszfalt. A kemény tél és az intenzív
csapadék miatt egyre jobban reped fel az aszfalt. Amíg nem kerül sor a felújításra, addig olyan
állapotot kell teremteni, ami lehetővé teszi a közlekedést. Ezt a polgármester úr is elmondta
a Közgyűlésen.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy beadtak egy 80 millió forintos pályázatot
útépítéssel kapcsolatban, de sajnos a pályázatuk elutasításra került.
Kővári László elnök: Sor került már az idén útburkolati jelfestésre?
Märcz László igazgatóságvezető: Még nem.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 256/2017. (VIII.1.)
határozata
önerő biztosításáról a Modern Városok Program keretében
megvalósuló Szekszárd Megyei Jogú Város területén útépítési
és mélyépítési munkák kivitelezéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága egyetért a Szőlőhegyi utak
kivitelezése Szekszárdon tárgyú beruházás megvalósításához
szükséges 3.594.771 Ft összegű önerő biztosításával az
Önkormányzat 2017. évi költségvetés pályázati tartalék sorának
terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 01.
Kővári László elnök
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5. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be
Szekszárd Megyei Jogú Város díszvendégeként a Szekszárdi Szüreti Napokra meghívott Dr.
Balla Géza erdélyi borász szállásának és standköltségének fedezetére. Elmondja, hogy Dr. Balla
Géza a város vendége lesz, ezért javasolja a kérelem elutasítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 257/2017. (VIII.1.)
határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. által Szekszárd Megyei
Jogú Város díszvendégeként a Szekszárdi Szüreti Napokra
meghívott Dr. Balla Géza erdélyi borász szállásának és
standköltségének fedezetére benyújtott támogatási
kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy az ezzel
kapcsolatos költségeket az önkormányzat közvetlenül
biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 4.
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
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Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ez a kérelem tulajdonképpen a szokásos tagdíjról szól. A Közgyűlésen
elhangzott, hogy jelentősen bővült a társaság tagjainak a száma. Az alaptagdíjban történtek
emelések. Azt hallotta, hogy vannak felújításra váró dolgok, például a sátrak vonatkozásában.
A cég szeretné bővíteni az ülőhelyek számát. A taggyűlés erre tekintettel elfogadott egy
fejlesztési összeget. De az előterjesztés nem ezt tartalmazza, hanem a tagdíj emelést. Az
önkormányzat tavaly előtt átvette a kistérségi társulás tulajdonrészét, így több szavazati joggal
rendelkezik. Javasolja, hogy a bizottság utasítsa el a kérelmet, de javasolja a Közgyűlésnek a
kérelem támogatását, amennyiben a 2017. évi költségvetési keret ezt lehetővé teszi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 258/2017. (VIII.1.)
határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. piackutatási és
városmarketing tevékenység megvalósítása tárgyában
benyújtott támogatási kérelmét nem támogatja;
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek a kérelem támogatását,
amennyiben a 2017. évi költségvetési kerete lehetővé teszi.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd 56-os számú főút és a Mátyás király utcai kereszteződés 4.
ágának a Sport utca felé történő megnyitásának kialakításához szükséges tervek
elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
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Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A polgármester úr már februárban jelezte különböző fórumokon, hogy
szeretné, ha visszaállna azon a területen a kereszteződés a Sportcentrum bővülése, az Ipari
Park megközelíthetősége és a reggeli áldatlan állapotok miatt.
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 259/2017. (VIII.1.)
határozata
a „Tervezési szerződés a Szekszárd 56-os számú főút és a
Mátyás király utcai kereszteződés 4. ágának a Sport utca felé
történő megnyitásának kialakításához szükséges tervek
elkészítésére”
tárgyú
meghívásos
pályázati
eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés a Szekszárd 56-os számú főút és a
Mátyás király utcai kereszteződés 4. ágának a Sport utca
felé történő megnyitásának kialakításához szükséges
tervek elkészítésére” kiírt pályázat során benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot tevő UNITEF-SZALAMANDRA
Mérnöki Iroda Kft. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. (Email: unitef@szalamandra.hu) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Kővári László elnök

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

2017. augusztus 08.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely megszüntetése
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(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János bizottsági tag
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag
Gyurkovics János bizottsági tag: A Zöldkert utca 12. számú ház előtt van egy
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely. A tábla a kérelmező kérésére lett
kihelyezve akkor, amikor gerincműtéten esett át. Elmondja, hogy a kérelmező időközben
felépült, és abban a házban, illetve a mellette levő tömbökben sehol nem lakik
mozgáskorlátozott személy. A tábla tiszteletben tartása miatt egy parkolóhellyel kevesebb
van. Az ott lakók szeretnék a tábla levételét.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
említett területről vegye le a „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 260/2017. (VIII.1.)
határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely
megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Zöldkert utca 12. parkolójában lévő,
mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely
megszüntetésével
kapcsolatos
szóbeli
előterjesztést, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye le
a „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 15.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Egyebek
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy július 28-án kapott egy
levelet a jegyzőtől, aminek tartalmát nagy örömmel olvasta. Mivel a bizottság ülésén nagy
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vitát váltott ki a Szekszárdi Civil Kerekasztallal (a továbbiakban: Kerekasztal) kötendő
együttműködési megállapodás tervezete, szeretné ismertetni a levél tartalmát. A levél nagyon
meglepte. Felolvassa a levelet: „Elnök Úrnak az üléseket megelőzően tartott egyeztető
tárgyalások, valamint a bizottsági üléseken ismertetett véleménye, észrevételei és javaslata
alapján az együttműködési megállapodás tervezetét átdolgoztuk. Ebben a változatban már
nem szerepelnek az Ön által kifogásolt elemek, sem a tanácskozási joggal, sem a képviseleti
jog igazolással, sem a tagszervezetek által kötött együttműködési megállapodással
kapcsolatos rendelkezések.” Nagy öröm számára, hogy a jegyző saját elképzelései, amelyek
nem voltak érthetőek, átgondolásra kerültek. Úgy érzi, hogy a civilekkel való együttműködés
az önkormányzatnak is fontos.
Kővári László elnök: Változatlanul fenntartja korábbi véleményét. A Kerekasztal képviselője
innentől kezdve ugyanúgy vehet részt a bizottság ülésein, mint a város 32.000 lakosából bárki.
Csak akkor szólalhat majd meg, ha a bizottság megadja a szót. A jegyző által kínált
jogosítványokkal viszont minden napirendi pontnál megszólalhatott volna.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Döntési joga eddig sem volt a
Kerekasztalnak.
Kővári László elnök: De a jegyző javaslatát elfogadva tanácskozási joggal vehetne részt a
Kerekasztal az ülésen.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A civilekkel kapcsolatos, az
önkormányzat által kiírt támogatásoknál javaslattételi joga van a Kerekasztalnak. A Civil
Koncepció egyértelműen tartalmazza, és kötelezi is az önkormányzatot az együttműködésre.
Kővári László elnök: A tanácskozási jogra a Kerekasztal nem tartott igényt. A jegyző korábbi
javaslatával most is egyetért. Ezt követően csak akkor szólalhatnak meg a Kerekasztal
képviselői, ha ezt megszavaztatja a bizottsággal. Tanácskozási jog esetében viszont szót
kellene adni.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ha egy 80 szervezetet képviselő
szervezetnek a javaslatait csak így kezeli az önkormányzat, akkor nem tud mit mondani.
Kővári László elnök: Nem tudja, hogy hogyan tud a Kerekasztal elnöke 80 szervezetet
képviselni, ha nem fogadja el a jegyző sokkal jobb ajánlatát az együttműködés kapcsán.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Úgy érzi, hogy a jegyző levele nem arról
szól, amit a bizottság elnöke mond.
Kővári László elnök: Tudomása szerint dr. Mezei László bizottsági tag bejárást tett a
kutyamenhely ügyében. Úgy tudja, hogy még nem sikerült megfelelő helyet találni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Sikerült megfelelő helyet találni.
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Kővári László elnök: Azt az információt kapta, hogy még nem sikerült megfelelő helyet találni,
és esetleg be kellene vonni a Megyei Önkormányzatot is, tekintettel arra, hogy nem csak
Szekszárdot érinti ez a probléma.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hárman vettek részt a bejáráson. Rajta kívül jelen volt még
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató és Varga András osztályvezető is. Mind a hármuknak az a
véleménye, hogy Józsefpuszta alkalmas hely lenne a kutyamenhely számára. Egy óriási és
kiváló telekről van szó. Ott van egy új energiarendszer, és van ott víz is. Ezt meg is fogja
említeni a Közgyűlésen. A másik két pusztát kizárták. Ezt egy levélben meg is írták, hogy miért.
Innentől kezdve a kérdés az, hogy az önkormányzat vezetése hogy látja a helyzetet. Elmondja,
hogy most egy kicsit elakadtak, de ha a bizottság jónak látja, akkor kinyomozzák, hogy az ott
található ingatlanok kinek a tulajdonában állnak. Ezt követően pedig elkezdenek tárgyalni
velük. 10-12 család életszerűen, folyamatosan ott él, és gyermekeket nevel. Bálint Zoltán
felvetett még egy helyet Palánkon, de az jóval kisebb területet jelentene. Az Ipari Parkban meg
kell szüntetni ezt a lehetetlen állapotot. Erre pedig Józsefpuszta alkalmas lenne. A bizottság
megerősítésére van szüksége.
Kővári László elnök: A bizottság korábbi határozatában felkérte dr. Mezei László bizottsági
tagot, hogy tegyen javaslatot a szükséges intézkedésekre. A határozat alapján dr. Mezei László
bizottsági tag folytathatja megkezdett tevékenységét. Most a megvalósítás irányába kellene
intézkedni. Ha a Közgyűlés elé kerül majd az ügy, a Közgyűlés eldönti, hogy bevonja-e a Megyei
Önkormányzatot.
Gyurkovics János bizottsági tag: Józsefpusztán a szövetkezet sertéstelepéről van szó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez tulajdonképpen marhatelep volt.
Gyurkovics János bizottsági tag: Az Aranyfürt Kft. tulajdona.
dr. Mezei László bizottsági tag: Közgyűlésen meg fogja kérdezni, hogy elkezdhet-e ezzel
kapcsolatban bármilyen lépést.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 40 perckor berekeszti.
K.m.f.
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Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
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