SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-23/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. december 6. napján (kedden) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ
Remete termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

Varga András osztályvezető
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Kerekes László képviselő
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:
Meghívottak:

Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
Szabó Balázs bizottsági tag: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére az alábbi napirendi
pontokat:
- Javaslat a Szentháromság-szobor felújítási munkálatainak leállítására
- Javaslat az Ybl Miklós utcai parkoló kültéri munkálatainak leállítására
- Javaslat az Ivó szarvas-szobor felújítására és méltó körülmények közé helyezésére.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Tájékoztató az „Év
Bortermelője 2016.” díjról ” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A 2016. évi klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a 0425/26 hrsz-ú önkormányzati terület belterületbe csatolásához szükséges
műszaki feltételek - a telek teljes közművesítés megtervezésére, illetve a terület bekötő útjának elvi
lehetőségeinek – vizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
„Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel kapcsolatos problémája
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Pázmány téri lakosok parkolással kapcsolatos kérelme
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Javaslat a Szentháromság-szobor felújítási munkálatainak leállítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
7. napirendi pont:
Javaslat az Ybl Miklós utcai parkoló kültéri munkálatainak leállítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
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8. napirendi pont:
Javaslat az Ivó szarvas-szobor felújítására és méltó körülmények közé helyezésére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
9. napirendi pont:
Tájékoztató az „Év Bortermelője 2016.” díjról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

1. napirendi pont:
A 2016. évi klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Az önkormányzat által erre az évre biztosított egy millió
forintos klímaalap pályáztatásáról van szó. A Zöldtárs Alapítvány két-három hónapon keresztül
egyeztetett a Polgármesteri Hivatallal, ami alapján meghatározta, hogy milyen területeken lehet
pályázni. Az első pályázati cél a kerékpártartó volt. Ez két részre lett bontva: egyrészt társasházak közös
helységeibe elhelyezendő kerékpártartókra, másrészt közterületre elhelyezendő kerékpártartókra. A
második pályázati cél, amivel már több éve kínlódik az Alapítvány, a szekszárdi domboldalban lévő
családi házasok és tanyások motiválása az esővíz megfogására és gyűjtésére. A beérkezett pályázatok
alapján úgy látják, hogy jó irányba indultak el. Utánanézett, hogy az alumínium-csővázas IBC tartályok
eredeti ára 70.000- 100.000 forint között van. Van egy lehetőség arra, hogy 20.000 forint összegű,
egyszer használt tartályokat 14.000 forintért biztosítsanak. Véleménye szerint nem kellene mindent
ingyen biztosítani az embereknek, hanem egy kis önrésszel minden pályázó hozzájárulhatna a
tartályokhoz, így a pályázók még értékesebbnek is tartanák a tartályokat. Arra a döntésre jutottak,
hogy a 14.000 forintos tartályhoz az önkormányzat egy 9.000 forintos önrészt hozzátenne, akkor a
pályázóknak 5.000 forintot kellene fizetniük. Eleve úgy hirdették meg a pályázatot, hogy 5.000 forintos
önrésszel lehet pályázni a tartályokra. Ez alapján 66 jelentkező volt. A harmadik pályázati cél a zöldítés
volt. Itt nagyon tágra nyitották a kaput, de nagyon alaposan át is nézték a pályázatokat. A negyedik
pályázati cél a környezetnevelési, klímavédelmi program volt. Ebben a témakörben volt a legnagyobb
a szórás. Összesen körülbelül 89 pályázat érkezett be. Azért mondja, hogy körülbelül, mert ebből
hiányoznak azok a javaslatok, amelyek közterületi kerékpártartókra vonatkoznak. Jöttek be olyan
javaslatok, amelyeket nagyon elfogadhatónak tartanak, például, hogy a Kormányhivatal elé kerüljön
kerékpártartó. Egy parkolóhelyet át kellene alakítani kerékpártartóvá. Szakmailag támogatják a
javaslatot, de nem tudják, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Ugyanígy támogatnák a
kerékpártartók kihelyezését a Posta, az OTP és az SZTK elé. A 89 pályázattal 1.433.960 forint támogatási
igény érkezett be, ezeket az igényeket a Zöldtárs Alapítvány megvitatta, és 1.204.460 forint támogatási
igényt terjesztett a bizottság elé. Elmondja, hogy a pályázatot jó lehetőségnek tartja, és reméli, hogy a
következő évben is lesz lehetőség ilyen pályázatra.
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Kővári László elnök: Magyarországon volt egy nemzetközi konferencia vízzel kapcsolatos témában. A
konferencián elmondták, hogy bizonyos helyeken nagyon kevés víz áll rendelkezésre, ami hosszú távon
nagy gond lehet. Mindenkinek takarékosan kellene a vízzel bánni, és hasznosítani kellene az elfolyó
vizet. Szíve szerint azt mondaná, hogy minden új építésű családi háznál feltételként legyen előírva a
csapadékvíz összegyűjtése, amit utána locsolásra, permetezésre kellene használni. Kérdésként teszi fel,
hogy szükséges-e egy családban kettő pályázót is támogatni.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Körülbelül öt olyan eset van, amikor egy családból ketten
is pályáztak.
Kővári László elnök: A Klímabarát Települések Szövetségén belül a Szekszárdi Klímakörnek kimagasló
szerepe van. A tavaszi közgyűlés várhatóan Szekszárdon lesz megtartva. A Szövetség nem kér semmit,
csak helyet, ahol majd a tanácskozás folyhat. A bizottság Máté Péter javaslatára a 2016. évi kereten
fennmaradó összeget zöldítésre fogja felhasználni.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Figyelték, hogy mennyi állandó lakcímes pályázó pályázik
a családi házára és a tanyájára. Első körben úgy gondolták, hogy ezekben az esetekben kellene
elutasítani a pályázatokat, de utána arra az álláspontra jutottak, hogy ez nem lenne megalapozott
javaslat. Az előzetes egyeztetések során azt kérték az önkormányzattól, hogy egy 30.000 forintos
pályázatnál ne kapja meg a pályázó több példányban a támogatási megállapodásokat, mert ez sok
pályázót elriaszthatna. Ezért előzetesen abban egyeztek meg, hogy az IBC tartályokra az Alapítvány
jelentkezési igénylőlapot állít ki, amelyben a pályázó vállalja egyrészt, hogy a tartály átvételekor 5.000
forint önrészt a vállalkozónak fog megfizetni, másrészt, hogy három éven keresztül az Alapítvány
ellenőrizheti, hogy milyen célra használja a tartályt, harmadrészt pedig, hogy a Klímakör által
meghirdetett egyórás, ingyenes dombvidéki vízvédelem előadáson részt vesz. A tartályok esetében az
Alapítvány kötné meg a szerződéseket, míg a többi pályázat esetében az önkormányzat.
Szegedi Attila bizottsági tag: A tartályok olyan szinten kitakaríthatóak, hogy később élelmiszeripari
tárolásra is alkalmasak lehetnek. Ezt onnan tudja, hogy ő is ilyen tartályokkal dolgozik. Véleménye
szerint egy családnak csak egy tartályt kellene biztosítani, mert sokan éppen emiatt szorultak ki a
tartályvásárlásból. Továbbá fenn áll a lehetősége annak, hogy a tartályok közül az egyikben később
bort tárolnának. A kerékpártárolókkal kapcsolatban azt a kérdést fogalmazza meg, hogy általános és
középiskoláknál végzett-e az Alapítvány kutatást arra vonatkozóan, hogy vannak-e ott kerékpártartók,
mert ez az a korosztály, ahol sokan kerékpárral közlekednek.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Nem végeztek ilyen kutatást. A pályázati felhívás közzé
lett téve a Szekszárdi Vasárnapban, valamint a Rádió Antritt-on is hallható volt, így az iskolák is
értesültek a pályázati lehetőségről, viszont ezen a területen nem éltek vele, inkább környezetnevelési
programra és zöldítésre pályáztak. A tartályok céltól eltérő használatával kapcsolatban elmondja, hogy
ellenőrzéssel keretek között tartható.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha egy család több tartályt is elnyer a pályázattal, akkor ezeknél a
családoknál mindenképp ellenőrzést kell tartani, lehetőség szerint minél több alkalommal.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Jövő tavasszal, vagy nyáron a listán szereplő személyek
közül minden ötödik ellenőrizve lesz.
Kővári László elnök: Azoknál a családoknál, akik több tartályt kapnak, mindenképp legyen ellenőrzés,
és vizsgálják meg, hogy ne egy lakcímen legyen mindkét tartály.
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Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Ez feltétel volt a jelentkezésnél.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Lesz-e további pályázati lehetőség?
Kővári László elnök: Az idei évben már nem, a jövő évi pályázati lehetőség a költségvetéstől függ. Ha
ez a pályázat sikeres lesz, akkor jövőre esetleg bővíteni kellene.
Varga András osztályvezető: Az IBC tartályokkal kapcsolatban elmondja, hogy 66 pályázó jelentkezett
összesen, több igény nem volt tartályra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 404/2016. (XII. 06.) határozata
a 2016. évi klímaalapra beérkezett pályázatokról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a 2016. évi klímaalapra beérkezett pályázatok
elbírálása kapcsán a Szekszárdi Klímakör javaslatát.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közlekedés, zöldítés,
környezeti nevelés témakörökben nyertes pályázókkal kösse meg a
támogatási szerződéseket és felkéri a polgármestert a támogatási
szerződések aláírására.
3. A Bizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek az IBC tartályokhoz
kapcsolódó támogatási összeg – 594.000 Ft - Zöldtárs Alapítvány részére
történő átadásának jóváhagyását.
4. A megítélt támogatások költségvetési forrása a 198/2016. (VI.1.) GPB
határozatban elkülönített 1.000.000 Ft összeg, illetve a fennmaradó 204.460
Ft tekintetében a 2016. évi költségvetési rendeletben szereplő
„Környezetvédelmi alap, klímaalap” előirányzata.
Határidő:
Felelős:

1-2. és 4. pontok tekintetében: 2016. december 31.
3. pont tekintetében: 2016. december 15.
Märcz László igazgatóság vezető
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a 0425/26 hrsz-ú önkormányzati terület belterületbe csatolásához szükséges
műszaki feltételek - a telek teljes közművesítés megtervezésére, illetve a terület bekötő útjának elvi
lehetőségeinek – vizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Egy négy-öt hektáros területrészről van szó, ami önkormányzati
tulajdonban áll. Ennek a területnek a belterületbe csatolásával kapcsolatos előzetes tervezési,
vizsgálati eljárásra írt ki egy beszerzési eljárást az önkormányzat. Három ajánlattevőnek került
kiküldésre a felhívás. Közülük a legkedvezőbb ajánlatot a KaveczkiTerv Kft. nyújtotta be.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 405/2016. (XII. 06.) határozata
a „Megbízási szerződés a 0425/26 hrsz-ú önkormányzati terület
belterületbe csatolásához szükséges műszaki feltételek- a telek teljes
közművesítés megtervezése, illetve a terület bekötő útjának elvi
lehetőségeinek- vizsgálata" tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd 0425/26 hrsz-ú
önkormányzati terület belterületbe csatolásához szükséges műszaki
feltételek - a telek teljes közművesítés megtervezésére, illetve a terület
bekötő útjának elvi lehetőségeinek – vizsgálata” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy
Szekszárd MJV Önkormányzata a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő KaveczkiTerv Kft-vel (7100
Szekszárd, Kerámia utca 39.) kössön szerződést.

2.

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

2016. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
„Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A 2015. évhez hasonlóan idén is meghirdetett az önkormányzat egy
beszerzési eljárást a városban elszaporodó parlagi galambok gyérítésére vonatkozóan. Négy cégnek
küldte el az önkormányzat a felhívást, akik közül a Netkontrol Kft. nyújtott be egyedül ajánlatot.
Megjegyzi, hogy 2015-ben is ez a cég végezte a galambgyérítési munkálatokat. A város központi részén
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igen nagy számban jelentek meg a galambok, ezért kéri, hogy a bizottság hagyja jóvá a szerződés
megkötését a céggel.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 59 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Ez volt az a napirendi pont, ami miatt összehívásra került a rendkívüli
bizottsági ülés. Rengeteg galamb van a városban, a bizottság soron következő rendes üléséig nem lett
volna célszerű várni, minél előbb meg kell kötni a szerződést a galambgyérítést végző céggel. Mikor
lehetne elkezdeni a gyérítést?
Varga András osztályvezető: A szerződés aláírását követően azonnal.
Máté Péter bizottsági tag: Ki írja alá a szerződést?
Varga András osztályvezető: A polgármester és a Netkontrol Kft. képviselője.
Máté Péter bizottsági tag: A szerződés ki lett egészítve fotózással?
Varga András osztályvezető: Igen.
Gyurkovics János bizottsági tag: A Csörge-tó mellett van egy tároló, aminek a tetejét teljesen belepték
a galambok.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 01 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: A hozzáértők azt mondják, hogy ezek a galambok évente kétszer költenek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 406/2016. (XII. 06.) határozata
a „Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Galambgyérítés Szekszárd
Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy
Szekszárd MJV Önkormányzata az összességében legkedvezőbb
ajánlatot tevő Netcontrol Kft-vel (7100 Szekszárd, Sport utca 8.) 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:

2016. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel kapcsolatos problémája
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A Fagyöngy utca kritikus helynek számít a városban. A ház előtti terület
nagyon szépen le lett térkövezve. Nem érti, hogy ez miért nem tetszik a szomszédnak. Véleménye
szerint a kialakult vitában azt a személyt kell támogatni, aki a saját pénzén szebbé teszi a környezetét,
nem pedig azt, aki tudatosan rongálja. Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a gépkocsi bejáró
túloldalára kért oszlop kihelyezéséhez.
Kővári László elnök: Sor került helyszíni megtekintésre?
Máté Péter bizottsági tag: Megtekintette a helyszínt, ezért javasolja az oszlop kihelyezésének
engedélyezését.
Varga András osztályvezető: Ha a bizottság hozzájárul az oszlop kihelyezéséhez, akkor a közlekedés
megnehezül.
Máté Péter bizottsági tag: Ha mindenki megteszi a háza előtt ezt a fajta területrendezést, akkor nem
tudja rádobálni a kavicsokat.
Varga András osztályvezető: Ennek a döntésnek komoly kihatása is lehet.
Máté Péter bizottsági tag: Végezze el ugyanígy mindenki a területrendezést, és tegyen ki mindenki
oszlopot.
Varga András osztályvezető: Az oszlopot csak akkor lehet kitenni, ha nem akadályozza a közlekedést.
Máté Péter bizottsági tag: El lehet ott férni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóság eddigi intézkedéseit, és járuljon hozzá a Fagyöngy utca 14. előtt található gépkocsi bejáró
túloldalára kért egy méter magas fekete-fehér festésű oszlop kihelyezéséhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 407/2016. (XII. 06.) határozata
a Fagyöngy utca 14. és a Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel
kapcsolatos problémájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok
közlekedéssel kapcsolatos problémája” tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
jóváhagyja a Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság eddigi
intézkedéseit és hozzájárul a Fagyöngy utca 14. előtt található gépkocsi
bejáró túloldalára kért egy méter magas fekete-fehér festésű oszlop
kihelyezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Pázmány téri lakosok parkolással kapcsolatos kérelme
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Gyurkovics János bizottsági tag: A parkolót és a templom környékét a Kolping Iskolával együtt a
Társaskör tartja rendben. A zúzott köves rész, amit parkolónak használnak, a déli oldalon van.
Vasárnaponként szokott járni templomba, viszont parkolási gondja még sosem volt. Ezt a témát már
másik fórumon is felvetette. Véleménye szerint az lenne jó megoldás, ha sikerülne kompromisszumra
jutni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel. A területet teljesen le kellene térkövezni. A Pázmány téren
forgalom szempontjából a Kolping Iskola tanárait kell megemlíteni, továbbá azt a pár személyt, akik ott
laknak. Az ő parkolásukat viszont nem korlátozza semmi. Ha az Erőmű segítene a parkolás
megoldásában, akkor senkit nem kellene kitiltani a területről.
Kővári László elnök: Ha sikerülne szilárd burkolatú parkolót kialakítani, akkor a parkolót fel kellene
festeni, mert véleménye szerint akkor több autó férne el.
Varga András osztályvezető: Az erőműves járat az újvárosi parkolónál is megáll. Ott van egy kész
parkoló, az Erőmű dolgozói ott is parkolhatnának az autóikkal.
Máté Péter bizottsági tag: A temető előtti parkolóhoz nem szabad forgalmat generálni. Ha temetés
van, akkor a parkolóhelyek száma igen kevés.
Varga András osztályvezető: Ha a terület bekerül a két órás parkoló zónák közé, akkor a táblák
kihelyezése igen sok pénzbe fog kerülni.
Kővári László elnök: Nem tartja indokoltnak a gépkocsik várakozásának korlátozását.
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Kerekes László képviselő: Ez nem egy új keletű probléma. A Pázmány téri parkolás korábban is volt
már a bizottság napirendjén. A területen volt egy ház, ami el lett bontva. Emiatt adódtak problémák, a
gyalogosok például nem tudják használni a járdát. Vasárnapokra lehet, hogy igaz az az állítás, hogy
nincs forgalom, de egy hétfői napon, dél és egy óra között, amikor arra ment, tele volt az egész terület,
gyakorlatilag a járdáig álltak az autók. Érdemes lenne kimenni a helyszínre, és megtekinteni a kialakult
helyzetet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel további parkolók kiépítésének támogatása céljából.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 408/2016. (XII. 06.) határozata
a Pázmány téri lakosok parkolással kapcsolatos kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Pázmány téri lakosok parkolással kapcsolatos
kérelme” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és nem tartja indokoltnak a
gépkocsik várakozásának korlátozását. A Bizottság felkéri a polgármestert,
hogy vegye fel a kapcsolatot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel további
parkolók kiépítésének támogatása céljából.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a Szentháromság-szobor felújítási munkálatainak leállítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag: A Szentháromság-szobor felújítási munkálatait azonnal le kell állítani, mert
az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a felújítás elvégzését. A munkálatokat Vízkereszt után
lehet csak folytatni. Szobrászokkal egyeztetett a témáról, akik azt tanácsolták, hogy később kerüljön
felújításra a szobor.
Máté Péter bizottsági tag: A felújítási munkálatokat nem lehet egyből leállítani, hanem először meg
kell vizsgálni, hogy milyen anyagot használnak a felújításhoz, és hogy ezzel az anyaggal lehet-e télen
dolgozni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg,
hogy milyen anyagokat használnak a Szentháromság-szobor felújításához, valamint azt is, hogy az
időjárási viszonyokat figyelembe véve lehet-e ezzel az anyaggal télen felújítási munkálatokat végezni.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 409/2016. (XII. 06.) határozata
a Szentháromság-szobor felújítási munkálatainak leállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy
milyen anyagokat használnak a Szentháromság-szobor felújításához,
továbbá, hogy az időjárási viszonyokat figyelembe véve lehet-e ezzel az
anyaggal téli időszakban felújítási munkálatokat végezni.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Herr Teréz főépítész
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Javaslat az Ybl Miklós utcai parkoló kültéri munkálatainak leállítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag: Az Ybl Miklós utcában lévő parkoló kültéri munkálatait is le kellene állítani
az időjárási körülmények miatt. A parkolónál egyéb problémát is megemlít: a mostani technológiával
a víz be fog folyni a kórházba.
Kővári László elnök: Nem az út felé lejt?
Szabó Balázs bizottsági tag: Nem, szakemberekkel nézette meg a területet.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kórház előtti 250 négyzetméter nagyságú parkolót múlt héten,
pénteken betonozták. A szakmunkások kijelentették, hogy nem használnak fagyálló anyagot. Ez a
parkoló rálejt az Ybl Miklós utcai aszfaltra. A szélén van egy 25 centiméteres térburkolat, ami úgy
csatlakozik az aszfaltra, hogy az aszfalt erre lejt. Ez a térburkolat 28 méteren belefolyik a kórház
bejáratába. Továbbá nem érti, hogy a kerítést mért a parkoló szélére rakták.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Minden nap közlekedik az Ybl Miklós utcában. A kerítés alapját valóban
helytelenül rakták le. A parkoló kialakításának alapvető célja az volt, hogy biztosítsa a kétirányú állandó
forgalmat, ez viszont nem fog sikerülni, mert egy nagyobb jármű ki fog lógni az útra.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt a parkolót valaki megtervezte. Nem biztos benne, hogy a „K” szegély
kihelyezésére szükség volt-e. A munkálatok leállításával nem ért egyet, a terület már le van térkövezve,
nincs mit leállítani rajta. Kérte, hogy a parkolás megoldása végett a padka ne legyen túl magas. Ha
mégis magas lett, akkor ezt korrigálni kell. Jelzi, hogy felveszi a kapcsolatot az útügyi referenssel, és
utána néz a padka magasságának. Véleménye szerint a közterület-felügyelőket rá kellene állítani erre
a területre. Közlekedni csak úgy lehet, ha a szembejövő a járdán megy, de múltkor ő már így se tudott
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elmenni az autójával, mert a sürgősségire érkező, rossz idegállapotban levő látogatók megálltak
menetiránnyal szemben a kerítés mellé, aminek következtében elállták az utat. Ezért lenne szükség az
esti időszakban a közterület-felügyelőkre. Szerinte a munkálatokat nem leállítani kellene, hanem
nagyon gyorsan átadni. Egyébként a várossal szerződésben álló útépítő cég garanciával dolgozik, tehát,
ha bármilyen probléma adódik, azt megoldják.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel Máté Péter elnökhelyettest és a Polgármesteri
Hivatalt, hogy vizsgálják meg, hogy a parkoló építésénél a vállalkozó téli időjárásnak megfelelő anyagot
használ-e, valamint, hogy a parkoló déli oldalára kihelyezett kerítés nem akadályozza-e az autók
várakozását. Továbbá javasolja az utcában levő „Megállni tilos” tábla alá kihelyezett, távolságot jelző
kiegészítő tábla levételét, és az utca folyamatos ellenőrzését a közterület-felügyelők által.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 410/2016. (XII. 06.) határozata
az Ybl Miklós utcai parkoló kültéri munkálatainak leállításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Ybl Miklós utcai parkoló kültéri
munkálatainak leállítására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, illetve Máté Péter elnökhelyettest, vizsgálja
meg, hogy
a) a téli időjárási viszonyoknak megfelelő anyagot használ-e a vállalkozó
a parkolók építésénél,
b) a parkolók déli oldalára kihelyezésre kerülő kerítés nem akadályozzae az autók várakozását.
2. A Bizottság felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Ybl M.
utcában a „Megállni tilos” tábla alá kihelyezett, távolságot jelző
kiegészítő táblát vegye le és a közterület-felügyelők folyamatosan
ellenőrizzék az autók várakozását az utcában.
Határidő:
Felelős:

2016. december 10.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat az Ivó szarvas-szobor felújítására és méltó körülmények közé helyezésére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag: Szeretné, ha az Ivó szarvas-szobor felújítására és méltó körülmények közé
helyezésére sor kerülne. Götz művészúr özvegyével felvette a kapcsolatot, aki azt mondta neki, hogy
lehet, hogy elviszi a szobrot a városból. A dombóvári polgármester jelezte, hogy szívesen megvásárolná
a szobrot. Véleménye szerint nem szabad hagyni, hogy egy ilyen remekművet elvigyenek a városból. A
szobor a Gemenc szálló előtt áll, a közelmúltban valaki kimozdította a helyéről, és megpróbálta elvinni.
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Úgy gondolja, hogy színesfém tolvajok lehetnek az elkövetők. Imre Péter szobrászművész állította
helyre a szobrot a tanítványaival. Javasolja, hogy a Művészetek Háza és a Babits Mihály Kulturális
Központ között kellene egy megfelelő helyet találni a szobornak, mert a mostani nem megfelelő: a fém
tolvajok az agancsait lelopják, megrongálják.
Kővári László elnök: Mindenképp fel kell venni a kapcsolatot az özveggyel.
Szabó Balázs bizottsági tag: Először azt kell kideríteni, hogy kinek a tulajdonában áll a szobor. Erre még
az özvegy sem tudott biztos választ adni, mert lehetséges, hogy a Gemenc szálló megvásárlásával a
Rittinger család szerezte meg a tulajdonjogot.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A szobor méltatlan helyen van, mert az az épület nem szállodaként üzemel,
és belátható időn belül nem is lesz szálloda.
Máté Péter bizottsági tag: Ki kellene vizsgálni, hogy kinek a tulajdonában van a szobor, milyen jogok
vannak a szoborral kapcsolatban, és van-e lehetőség a szobor méltó környezetbe történő
áthelyezésére.
Varga András osztályvezető: Szerinte a Gemenc szálló tulajdonába tartozik a szobor.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg,
hogy kinek a tulajdonában áll az Ivó szarvas-szobor, milyen jogok vannak a szoborral kapcsolatban,
továbbá, hogy van-e lehetőség a szobor méltó környezetbe történő áthelyezésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 411/2016. (XII. 06.) határozata
az Ivó szarvas-szobor felújításáról és méltó körülmények közé helyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg,
a) kinek a tulajdonában áll a volt Gemenc szálló mellett található Ivó
szarvas-szobor,
b) milyen jogok vannak a szoborral kapcsolatban,
c) van-e lehetőség a szobor méltó környezetbe történő áthelyezésére.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Herr Teréz főépítész

9. napirendi pont:
Tájékoztató az „Év Bortermelője 2016.” díjról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: Az „Év Bortermelője 2016.” díjat idén Mészáros Pál nyerte el, ezért szeretné, ha a
bizottság határozatában elismerését fejezné ki Mészáros Pálnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 412/2016. (XII. 06.) határozata
Mészáros Pál elismeréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elismerését fejezi ki Mészáros Pálnak az „Év
Bortermelője 2016.” díj elnyeréséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. december 6.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 32 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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