SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-4/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. február 26. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Szily Máté jogász
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi
ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.

Kővári László elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Szily Máté jogász
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(43. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék
módosítására (tervezet)
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodás módosítására
(56. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
Tájékoztatás a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat
kiírására
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
„Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok” tárgyában kiírt értékhatár alatti
meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a KEF munkájának tapasztalatairól
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(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor

1. napirendi pont:
A Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Szily Máté jogász
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. alapító okiratában ügyvezetői hatáskörben 25.000.000 forintig történő
döntések meghozatalára van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a Mészöly-tanya projektjének
összköltsége bruttó 40.771.284 forint, ezért a tulajdonos hozzájárulása szükséges a
kötelezettségvállaláshoz. Ebben az esetben ez egy közbeszerzési folyamatnak a
kötelezettségvállalását jelenti.
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 65/2019. (II.26.)
határozata
a Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való
alapítói hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Mészöly-tanya Szekszárd
Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(43. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4
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Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Minden évben, a költségvetés készítésekor el kell készíteni
egy beszámolót arról is, hogy a költségvetési évet követő három évben hogyan alakulnak az
adósságot keletkeztető ügyletek. Az önkormányzat a saját bevételének 50%-áig vállalhat
kötelezettséget az elkövetkező évekre. Ebben a bevételben jellemzően az adóbevételek
vannak benne, de ingatlaneladásból is keletkezhet bevétele például az önkormányzatnak. Az
előző évek kötelezettségvállalásai alapján van egy 600 millió forintos hitele az
önkormányzatnak az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban. Ennek az idei év második
felében kezdődik meg a törlesztése. Ezen kívül halaszott fizetésként szerepel még a DélDunántúli Közlekedési Központ Zrt. felé fennálló, előző évi veszteségek kompenzálása címen
kimutatott összeg. Tartalmazza még továbbá a táblázat az autólízingeket is. A fizetési
kötelezettséggel csökkentett saját bevétel, mint adósságot keletkeztető ügylet felső határa
körülbelül 800 millió forint a 2019. évben, az elkövetkező években pedig 900 millió forint
feletti lesz.
Máté Péter bizottsági tag: A táblázatban az „Összesen” rovatról van szó vagy az
„Egyenlegről”?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az egyenlegről. Az „Összesen” rovat azt tartalmazza, amely
már elkötelezettség.
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 66/2019. (II.26.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök
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3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költségvetésnek több, mint 20 milliárd forint az induló
főösszege. Ilyen magas főösszeg még nem volt sosem. A bevételek három nagy részből állnak
össze: működési, felhalmozási és finanszírozási bevételekből. A működési bevételek körében
az egyik nagy tétel az állami támogatás. Ezeknek az állami támogatásoknak a nagy része célzott
támogatás. Ezen kívül az adóbevétel tekinthető még jelentős tételnek, amely az idei évben
több, mint három milliárd forint lesz. Ez az a bevétel, amely ad egy kis mozgásteret az
önkormányzatnak, ugyanis ez szabadon felhasználható bevétel. Ezen kívül vannak még az
önkormányzatnak egyéb bevételei is, például termek bérbeadásából, de ezeknél a tételeknél
nem lehet számítani nagy növekedésre. A működési bevételek hat milliárd forintot tesznek ki.
Jelentős nagyságrendűek a felhalmozási bevételek is, amelyek az Európai Uniós projektekből
és a Modern Város Programból nyertes beruházások lehetőségeit vetítik előre. A finanszírozási
bevételek tartalmazzák például az önkormányzat lekötött pénzeszközeit. Elmondja, hogy az
előző évben a Modern Városok Programnak köszönhetően sikerült két milliárd forintot
lekötniük állampapírban. A kiadási oldalon a bevételek vannak elosztva. Jelentős tételt
jelentenek a kiadási oldalon a személyi juttatások. Az önkormányzatot is érinti a garantált
bérminimum és a minimálbér emelkedése. A rendelet továbbra is tartalmazná az
intézményeknél az ágazati pótlékokat, amelyeket évközben kap meg az önkormányzat plusz
bevételként. A szociális, kulturális és egészségügyi ágazatban jellemzőek ezek a pótlékok.
Bizonyára emlékeznek a bizottság tagjai arra, hogy két évvel ezelőtt hozott a Közgyűlés egy
olyan döntést, hogy plusz bértömeggel támogatja a személyi juttatásokat a Humánszolgáltató
Központban, a Szociális Központban és a Babits Mihály Kulturális Központban, mert ezeknél az
intézményeknél olyan alacsonyok a bérek, hogy nem lehetne ekkora összegért szakképzett
munkaerőt biztosítani. Ezt a támogatást a tavalyi évben is biztosította a Közgyűlés, és az idei
évben is tesz javaslatot erre a rendelettervezet, de a Babits Mihály Kulturális Központ a
változások következtében kikerült ebből a körből. A Szociális Központnál tudni kell, hogy 100
dolgozóból 99 személynek most is a garantált bérminimumra van kiegészítve a fizetése a
pótlékokkal együtt. A személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a járulékok is. A cafeteria
összegében nem történne változás sem az intézményeknél, sem a hivatalnál. Az intézmények
eddig utalvány formájában kapták a havi étkezési hozzájárulást, az idei évtől viszont minden
intézményi dolgozó SZÉP kártyára kapja a béren kívüli juttatást. Megtervezték a
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság költségeit is. Ennek a körében sok olyan tétel
van, amely a szerződések miatt már folyamatos kötelezettség.
Kővári László elnök: Az előterjesztésben még nem Szent-Györgyi Albert utca szerepel a
közlekedési lámpák felülvizsgálatánál, hanem Kecskés Ferenc utca. Ezt ki kellene majd javítani.
Az a véleménye, hogy egy jól összeállított, tartalmas költségvetésről van szó, amelynek a
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szöveges részéből tényleg mindenki tájékozódhat. Jó lenne, ha ezt tényleg látnák az emberek,
mert így csak azok a személyek értesülnek róla, akik járnak lakossági fórumokra. Ez az
előterjesztés tökéletes formában összefoglalja a TOP-os pályázatokat, a Modern Városok
Programhoz kapcsolódó beruházásokat és a paksi témákat is, valamint a szerződéssel még
nem rendelkezőket is. A költségvetésbe a szerződéssel nem rendelkező beruházások is bele
vannak kalkulálva? Büszkeséggel mondható el, hogy a döntések nagy részét a bizottság hozta
meg. A bizottság döntése alapján lett kimunkálva az előterjesztés egy része. A
városüzemeltetési oldalon már évek óta ez a nagyságrend van, ezen jó lenne majd változtatni,
mert van még rengeteg hiányossága az önkormányzatnak. Jó lenne, ha a Szekszárdi
Vasárnapban nagyobb nyilvánosságot kapnának a folyamatban levő beruházások. Úgy
gondolja, hogy nem választási költségvetésről van szó, ugyanis a tervezet tényleg az aktuális
feladatokra, a tennivalókra koncentrál, és taglalja a lehetőségeket is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Valóban egy iszonyatosan nagy összegű költségvetésről van szó, és
ekkora összeg még tényleg nem volt soha. Türelmesen és nagyon figyelmesen végigolvasta.
Az előterjesztésben van egy oldal arról, hogy mennyire családbarát ez a dolog. Ebben a
tervezetben egyetlen fillér sem szerepel a családbarátságról. Ez olyan, mint a Soros stop, vagy
valami hasonló. Alapvetően nagy hibának tartja, hogy egy ekkora összegű költségvetésben
egyetlen egy szó sem esik arról, és egyetlen fillér sem kerül elköltésre a leszakadt városrész út
rehabilitációjára. Nincs szó arról sem, hogy az öregek ellátására milyen megoldása van a
városnak, valamint azt sem tartalmazza, hogy a fiatalok lakáshoz jutásához milyen
lehetőségeket biztosítana a város. Olcsó bérlakás lehetőség sincs benne. Az öregek százával
várnak egy-egy lehetőségre, hogy kihaljon onnan valaki. Három évig tagja volt a Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak, és égett a pofáján a bőr, mert 20-25 pályázó volt minden egyes
olcsóbb bérű lakásra. Fiataloknak, ha nem gazdagok, akkor esélyük sincs lakásra. Rengetegen
elmentek a városból. Erről ez a költségvetés semmit nem rendelkezik. Biztos, hogy nagyon jó
dolog kerékpárutat építeni a Sió zsilipig, ez nagyon nagy örömöt jelenthet annak a 80-100
embernek, vagy legyen 200 fő. Nem érzi azt, hogy a városnak ez lenne a legnagyobb gondja.
Kiderült a költségvetésből fehéren-feketén az is, hogy a Baka Iskola energetikai
korszerűsítésére nem volt pályázó. Nem véletlen, hisz itt volt ennek az épületnek is az
energetikai korszerűsítése. Itt még nyolc pályázó, nyolc szekszárdi vállalkozó is jelezte, hogy
szívesen részt venne 250 millió forint felső határral ennek a munkának az elvégzésében. Aztán
megsúgták nekik, vagy érezték, hogy nincs esélyük arra, hogy ebben a munkában részt
vegyenek, mert le van osztva a lap. Odáig jutott a helyzet, hogy ma már egy iskola
korszerűsítésére sincs pénz, és nincs vállalkozó, mert elfogytak az emberek, mert kimentek
külföldre. 3.000-5.000 fiatal munkavállaló van kint külföldön, és vállal ott munkát. Ennek a
költségvetésnek valahol azt is tartalmaznia kellett volna, hogy a helyi vállalkozóknak milyen
lehetőséget ad. Nem volt az elmúlt tíz évben olyan nagy beruházás, amelyet ne a ZÁÉV Kft.
csinált volna. Tavaly 3,3 milliárd forintot kapott útépítésre a város. Az úgy elszállt, mint a lepke.
Ki csinálta? A Szíjj László, a Duna Aszfalt Kft-től. Most itt van majdnem négy milliárd forint. Ki
fogja csinálni? Hát a Szíjj László. Azt csinál, amit akar. Neki az a legegyszerűbb, és úgy tudja a
legtöbb pénzt kivenni ebből, hogy odaküld néhány gépet öt-hat emberrel, megcsinálja a
földmunkát, beteríti kaviccsal, aszfalttal, és felveszi érte a pénzt. Abszolút számolatlanul nem
lát olyan embert, aki ebben a városban ellenőrizné, hogy ez az irgalmatlanul sok pénz hova
megy. Nagy örömmel olvassa a költségvetésben, hogy járdákat újítanak fel a városban. Fel is
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van sorolva 20 járda. Ha az ember kívülről olvassa ezt, akkor nagyon pozitív képet kap. A
Felsővárosban nincs még járda sem. Nincs mit felújítani. Kővári László abban a körzetben
képviselő már mióta. Egysávos út van, a gyalogos és a kétirányú forgalom is azon az egysávos
úton közlekedik. Ez hogy nem kerülhetett be abba a költségvetésbe, amely az elmúlt száz év
legnagyobb költségvetése. De akár mondható 200 év is. A legaranyosabb a SUMP volt neki.
Erre van 21 millió forint elkölteni való pénz, de 40 milliót ajánlottak. 18 millió forintot nem
tudja, hogy honnan, de valahonnan sikerült még hozzátenni, hogy kilegyen a 39 millió forint,
de lehet, hogy többe fog kerülni. Mondja már meg valaki, hogy mi ez a SUMP.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Fenntartható Városi Mobilitási Terv, és 21
millió forintos ajánlatot kapott rá az önkormányzat.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az idei költségvetésben hála istennek nem pénzösszeggel van
benne az a tétel, amelyre tavaly 600 millió forintot irányoztak elő. A Paks-Szekszárd
távvezetékről van szó. Még az sem biztos, hogy atomerőmű lesz. Hála istennek erre nincs egy
fillér sem, de az benne van, hogy mennyire jó ez a projekt. Kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy
látták-e ennek a gazdaságossági számításait.
Máté Péter bizottsági tag: Azt kérdezi Rácz Zoltán bizottsági tagtól, hogy ő látott-e mindent.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem, csak kérdezi, hogy a többiek látták-e. Ez 10 milliárd forint. Ez
akkora összeg, hogy ebből le lehetne bontani a nagytemplomot, és újra is lehetne építeni.
Szegedi Attila bizottsági tag: De a költségvetésben ez nincs benne.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De benne van, hogy ez piszok jó dolog, és ezt majd fogja folytatni
a város.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ebbe a költségvetésbe nincs ez beletervezve.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kérdezi Szegedi Attila bizottsági tagtól, hogy látta-e a számításokat.
Szegedi Attila bizottsági tag: Most nem erről van szó, és Rácz Zoltán sem ezért kapta meg a
szót.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kérdezi Kővári Lászlótól, hogy látta-e a számításokat.
Kővári László elnök: Tudja, hogy egy olyan folyamatról van szó, ahol végig ki kell sajátítani
azokat a területeket, ahol a nyomvonal lesz, továbbá egyeztetni kell az önkormányzattal is. Ezt
nem lehet egy-két év alatt megvalósítani. Rácz Zoltán bizottsági tag tudhatná, hogy a Modern
Városok Program 2022-ig szól.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egyetlen egy dolgot kérdezett, semmi mást. Ki látta ennek a
gazdaságossági számítását, amely minden egyes költségvetésben valamilyen módon érintve
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van. Tehát a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai nem látták. Úgy lett meghozva a döntés,
hogy senki nem látott ilyet.
Máté Péter bizottsági tag: Rácz Zoltán nagyon rossz képet lát a városról. Az egyik, hogy
elmennek az emberek külföldre, és nincs itthon munkaerő. Ő pont fordítva látja. Rengeteg
munka van, és éppen ezért dolgozik mindenki. Akik itt élnek, elég rendesen költik a pénzt. De
biztos szegények. Ha az emberek szegények lennének, és nem járnának vásárolni, akkor lenne
hely a parkolókban. Az árufeltöltők a boltokban nem győzik feltölteni az árut a polcokra. Nem
azért üresek a polcok, mert nincsenek áruk, hanem azért, mert nem tudják kirakni olyan
gyorsan, ahogyan leszedik a vevők. A képviselő úr szerint a városnak kellene lakásokat építeni.
A miniszterelnök úr néhány héttel ezelőtt bejelentette a családtámogatási programcsomagot.
Ez a támogatás egy háromgyermekes családnak 35 millió forintot ad. Ebből lehet házat és
lakást is építeni, valamint vásárolni is. Úgy gondolja, hogy ez nem a város feladata, ezt ugyanis
a kormány megoldotta. Nem a város költségvetéséből kell bérlakásokat csinálni a fiataloknak
akkor, amikor ott van a lehetőség a családalapításra, amelyhez pénzt ad a kormány. A
Felsővárosi utakról hallott már mindenki, mivel a képviselő úr a képviselői ciklusa alatt
folyamatosan szóba hozta. Viszont a meglévő helyzetről nem beszél. A Kápolna tér például fel
lett újítva, nagyon szép lett, és rendbe lett téve. Minden körzetben van valami. Az egész
városról kell beszélni, nemcsak a Felsővárosról. A Kápolna tér nagyon sok pénzt elvitt, abból
lehetett volna járdát építeni, de véleménye szerint ott sem mindenhol van tragédia, és meg
kell jegyezni azt is, hogy nem egy hét alatt romlott el minden. Amikor a képviselő úr elkezdett
házat építeni, már akkor sem volt ott járda. Tehát nem elrontotta valaki, és nem vitte el senki
sem, csak még nem készült el. Vannak olyan területek, ahol telkeket alakítanak ki, és a
szőlőkbe építenek házat. Ezek a személyek általában vállalják, hogy a közműveket maguk
elkészítik, vagy pedig lemondanak róla, és nem kérik. A Dicenty Dezső utcában is ez a helyzet,
a harmadik tulajdonos, aki megvette a telket, most már követelőzik, holott az eredeti
tulajdonos lemondott róla. A Rozsnyai utcában például a 2000-es évek elején építő közösséget
alkottak a telektulajdonosok, és az elkészült közművet átadták a városnak. Nemcsak negatív
dolgok vannak. Szeretné, ha valaki ismertetné, hogy mit takar a SUMP.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ez a Fenntartható Városi Mobilitási Terv. Az
előterjesztésben részletesen le van írva, hogy ez a stratégia mire szolgál, és milyen célból jön
létre. Nem 40 millió forintba kerül a stratégia, hanem le van írva, hogy a tanulmány
elkészítésére közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat bruttó 21 millió forint
összegben. Az Integrált Területi Programnak kötelező eleme a SUMP elkészítése, amely
egyébként későbbi forráslehívásnak is alapfeltétele.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a Felsőváros a jogszabályi változások következtében már
nem az ő körzete. Véleménye szerint nem ettől függ, hogy valami megvalósul-e vagy sem.
Elmondja, hogy városi fejjel gondolkozik. Még a 2000-es évek elején ő szorgalmazta a Kápolna
tér rendbetételét. Megvoltak a tervek is, de ennyi idő kellett a megvalósulásra. Vannak olyan
utcák, ahol az adottságnál fogva nem is lehetne kétsávos utat létrehozni. A Bethlen Gábor
utcában még az egy sávon is meg kellene szüntetni szinte a parkolást is, mert néha nem lehet
arra elmenni. A Kálvin tér az ő körzete. Ott minden ember az úton megy, holott mind a két
oldalon van járda. Miért ott mennek? Mert a járda ott nem rossz. A Hosszúvölgyben is a
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fejlesztés az utóbbi pár évben gyorsult fel. Új lakások alakultak ki a vízelvezetők mentén. Ott
valóban hiányzik a járda, amit nem is vitat. Úgy gondolja viszont, hogy ezeket a dolgokat
ütemezni kellene, mert egyszerre mindent nem lehet megcsinálni. Tavaly sajnos meghiúsult
néhány utcának a felújítása is, mert a Belügyminisztérium pályázatába mégsem fért bele.
Született ugyanis egy olyan döntés, hogy a megyei jogú városok kiemelt programokkal
rendelkeznek, ezért ezeket a felújításokat másképpen kell megoldani. Ez alatt gondol az
Újfalussy, az Előhegy és a Puskás Tivadar utcára, valamint a Kisbödő egy részére. Függetlenül
attól, hogy a körzetébe tartoznak-e vagy sem, évközben többször fogja javasolni ezeknek az
utcáknak a felújítását. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság alapvetően városi fejjel kell, hogy
gondolkodjon. Évek óta mondja, hogy a temetőben meg kellene oldani az árnyékolást. Most
végre úgy látszik, hogy sor fog kerülni erre. Ez az ő érdeke lenne, a Felsőváros képviselőjeként?
Alapvetően a városi szempontokat kell figyelembe venni, érintve persze azt is, hogy egyéni
képviselő is az ember. Időnként azonban sajnos le kell mondani dolgokról. Ettől függetlenül
büszkén vallja, hogy fejlődik a város, és igenis a többség ezt így ítéli meg. A képviselő úr
interpellációba is akarja majd mondani, hogy sötétebb a város. Ez egy óriási tévedés. Olyan
tökéletes világítása van Szekszárdnak, hogy nagyon sokan megirigyelhetnék. A ködös napokon
lehetett látni, hogy ezek a lámpák tökéletesen levilágítanak az útra, és a ködben is gyönyörűen
lehet közlekedni, és nem szórják szét a világűrbe a régi, sárga lámpákat. És akkor még nem
beszélt arról a költségvonzatról, amelyet ez hozott a városnak. Nem biztos, hogy mindig szítani
kellene az ellentéteket, hanem végre egyszer el kellene tudni ismerni azt, hogy ami jó, az jó,
és teljesen mindegy, hogy ki csinálja. Adott esetben egy fordított városvezetés sem tudna több
mindent produkálni, sőt állítja, hogy még ennyit sem. Arról, hogy mennyibe kerül, és ki nyeri
el, csak annyit tud mondani, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Van egy csapat, akik
előkészítik ezeket a pályázatokat, majd ezt követően a bizottság elé kerül döntésre az ügy.
Minden döntés mögött ott van a bizottság. Nemcsak ebben az elmúlt öt évben, hanem azt
megelőzően is. Hogy minden esetben jó volt-e a döntés, vagy lett volna-e fontosabb ügy, az
más kérdés. Nagyon sokáig sokallta azt az összeget, amelyet a sportegyesületekre költ a város,
mert ahogyan a képviselő úr azt a kerékpárosoknál elmondta, csak egy körnek a hobbija. De
valójában nem erről szól a történet, hanem a fiatalokról szóló foglalkozásról és az egészséges
életmódról. Továbbá hozzájön még ehhez a turisztika is. Igenis kell áldozni erre, még akkor is,
ha valaki szerint fontosabb ügy is van ennél.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Elmondja, hogy 1991-ben építkezett. Félreértés ne essék,
belterületre építkezett, nem külterületre, és nem szőlőre. De nem is ez a fontos, hanem az,
hogy annak idején felajánlották Kocsis Imre Antal polgármesternek, hogy ők vállalják az útnak
a megépítését, és a városnak csak az anyagot kellene biztosítania. Olyan kertvárosi utat
ajánlottak, amelyen ki tudták volna kerülni egymást az autósok, és járda is lett volna. A város
akkor sem tudta biztosítani az anyagot, igaz, akkor nem volt még ennyi pénz. Ehelyett meg lett
építve a csatorna, amely alkalmatlan városi közlekedésre.
Máté Péter bizottsági tag: A vápás vízelvezetőről van szó?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Igen. Egyszerűen megáll az ember esze ettől. Középen folyik valami
szennyvíz, a magas sarkú cipőben pedig a hölgyeknek úgy kell egyensúlyozniuk a vápa szélén.
Már ha egyáltalán kibírja ezt a magas sarkú cipő. A másik dolog, hogy a babakocsit is nagyon
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nehéz ott tolni féloldalasan. Ilyen nincs, ez egy teljesen abnormális dolog. Nagyon becsüli,
hogy meg lett építve egy 200 méteres szakasz, de ebben a városrészben van három kilométer.
Négy utat épített a város egy helyett. Az egyik ház előtt megy egy út, lent a másik előtt egy
másik út, valamint középen is megy egy út. Gyakorlatilag le lett betonozva az egész Kápolna
tér, de teljesen értelmetlen volt, mert a busz körbe tudott járni. Feleslegesen lett ráköltve
ennyi pénz. Sokkal ésszerűbben is meg lehetett volna oldani. Állítja, hogy olyankor, amikor
ennyi pénze van a városnak, akkor bele kellene, hogy férjen néhány olyan dolog, amelyről
nagyon szenvedélyesen mesélt. A 35 millió forintos állami támogatással kapcsolatban
elmondja, hogy hozzáértők megnézték, hogy kik tudják ezt igénybe venni fiatalok közül. De ez
nem támogatás, hanem hitel. Akkor van támogatás, ha valaki három gyermeket szül. Nem
tudja, hogy a hölgyek közül van-e olyan a teremben, akinek van három gyermeke. Ki vállal fel
fiatalon három gyermeket?
dr. Molnár Kata jegyző: Többen is ülnek az asztal körül, akiknek három gyermekük van.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mi a biztosíték arra, hogy ha nem jön össze, akkor vissza kell-e
fizetni kamatokkal együtt? Ez nem támogatás, hanem hitel, ami nagyon jó lehet azoknak, akik
ezt megtehetik. De a lakosságnak a nem egész 10%-a teheti ezt csak meg. Ekkora a köre
azoknak, akiknek esélyük van arra, hogy ebben részt vegyenek. Itt nem arról szól a történet,
hogy szét lett terítve valamekkora pénzösszeg. Sok elvált ember van, és sok család szét is
szakad, többen nem tudnak hova költözni, és hajléktalanná válnak. Sokan pedig vidékre
költöznek egy kis faluba. Van olyan szülő, aki odaadja a gyermekének a házát. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésein nem egy olyan emberrel találkozott, aki úgy vesztette el lakását
és egzisztenciáját, hogy aláírt a gyermekének kezességvállalást svájci hitelre. Többen odaadták
a gyermeküknek a lakásukat, és elmentek albérletbe, mert nem tudtak együtt élni a
gyermekeikkel. Nem véletlen, hogy annyian pályáznak olcsóbb bérű lakásokra. Tóth Józsefék
Budapesten már több, mint 100 olyan bérlakást építettek, amelyek gyakorlatilag nulla
energiaszintűek. Ezeknél a lakásoknál nem kell rezsit fizetni. A Modern Városok Program
keretében beérkező pénzek ingyen jönnek. Ezt az ingyen pénzt nem szabad elkölteni 10
milliárd forintos, teljesen agyament távvezetékre, főleg úgy, hogy senki nem látta a
számításokat. Állítja, hogy még polgármester úr sem látta ezeket a számításokat. Van egy
kitakart példánya, így tudja, hogy miről szól, és mivel atomerőműs dolgozó volt, így tudja, hogy
ez az egész mivel jár, és milyen következményei vannak. De ez egy teljesen blöd dolog. 10
milliárd forintba kerül, és a városban lenne több olyan dolog is, amelyre költeni kellene.
Vannak pozitív dolgok is, amelyeket természetesen nem hoz elő a vitába. Kővári László és Máté
Péter ezeket megemlítették, és a polgármester úr is százszor el fogja mondani, hogy milyen
piszok jó minden. Neki az a dolga, hogy azt mondja el, hogy mi az, ami nem jó. Ez nem azt
jelenti, hogy neki semmi nem tetszik, nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy
elmondja, hogy mit tenne még bele a költségvetésbe, és min javítana még.
Kővári László elnök: 2002-től 2010-ig volt annak a körzetnek a képviselője. Rácz Zoltánéknál
is tett látogatást. Akkor a Hosszúvölgy még földút volt. A képviselőtársa azt mondta neki, hogy
az a jelölt, aki nem épít ott utat, két ciklusban biztos, hogy nem lesz képviselő. Abban az időben
a betonvápás pályázati lehetőség kapcsán tudtak forrást teremteni betonútra, igaz
vízelvezetősre. De legalább betonút van ott. Járda is van ott, de az az utca nagyon keskeny.
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Többször megy arra, ez alapján el tudja mondani, hogy ott két nyomsávos utat nem lehetett
volna kiépíteni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A miniszterelnök úr azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy nem
kell, hogy mindenkinek tetsszen az a program, amelyet a családoknak hirdetnek. Akinek nem
tetszik, az ne éljen vele. A svájci frank hitelt, aki nem felelősséggel vette fel, és aki nem
felelősséggel hozta be ebbe az országba, az nem a Fidesz volt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ne vicceljen már itt senki. A Járai hozta be. Ebbe bukott bele a cége.
És a fél ország is ebbe bukott bele.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ezt nem a Fidesz kontójára kell írni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mindegy, hogy kinek a kontójára.
Kővári László elnök: Ez volt akkor a mézesmadzagos lehetőség. Jómaga is felvett akkor hitelt
a tanyájára. Már rég visszafizette az eredetileg felvett összeget, de még mindig tartozik. Akkor
azt gondolta, hogy erre nem kerülhet sor, és, hogy pénzintézet ilyet nem tehet meg. 2010-ben
az Orbán-kormány vette át az ország irányítását a választók bizalma alapján. A kormány első
lépésként egyből tett valamit ebben az ügyben. Direkt épített a kormány egy falut azoknak,
akik ilyen helyzetbe kerültek.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Milyen az a falu! Ne őrjítsék már meg.
Szegedi Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy volt abban az időben hitelfelvétel iránti kérelme.
3.400 forinttal kellett a forint alapú hitel esetében többet fizetni. Akkor úgy döntött, hogy
inkább kifizeti a 3.400 forint feláras forint alapú hitelt, mint a svájci frankot. Ennyit a
felelősségteljes hitelfelvételről.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem szeretne csatlakozni a politikai véleménynyilvánításhoz, viszont
lenne egy módosító javaslata a rendelettervezethez. Az előterjesztés kiküldését követően
észrevette, hogy a rendelettervezet 14. § (3) bekezdéséből kimaradt egy mondat, de a
számszaki melléklet tartalmazza a javaslat szerinti számokat. Arról van szó, hogy a
csoportvezetők eddig a cafeteria juttatásból a magasabb összeget kapták, de a rendeleti
szabályozásból kimaradtak. A számokat viszont ez nem módosítja, mert a tervezéskor ezt vette
alapul a hivatal. Ezért hozzá kellene tenni azt a mondatot ehhez a bekezdéshez, hogy a
csoportvezetők a (2) bekezdés szerinti cafeteria-juttatásra jogosultak. Elmondja, hogy ezek a
tapasztalt, jó szakemberek nagyon alacsony bérért dolgoznak, és nem szeretné, ha
elmennének a hivatalból. A Baka Iskola vonatkozásában el kell mondani, hogy volt négy
érvényes ajánlat, így nem azért lett érvénytelen, hanem a forráshiány miatt. A legkedvezőbb
ajánlat is olyan magas volt, hogy nem javasolták a Közgyűlésnek további önerő biztosítását.
Nem azért lett érvénytelen, mert nem volt érvényes ajánlat, hanem azért, mert olyan magas
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összeget tartalmazott a legkedvezőbb ajánlat is, amelyre nincs forrása az önkormányzatnak. A
leszakadó városrészekkel kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy három olyan pályázat is
van a költségvetésben, amely leszakadó városrészeket céloz. Természetesen nemcsak
pályázati forrást tartalmaz, hanem saját költségvetésből is sokat fordít a város a leszakadó
városrészek felzárkóztatására.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelettervezet 14. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lépjen: A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó
Csoport, Köztisztasági Csoport, Karbantartó Csoport, Festő Csoport és Közfoglalkoztatási
Csoport munkavállalói részére SZÉP kártya formában juttatott béren kívüli juttatásként nettó
5 000 Ft/hó/fő összeget biztosít. A csoportvezetők a (2) bekezdés szerinti cafetéria-juttatásra
jogosultak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 67/2019. (II.26.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2019.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy a rendelettervezet 14. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„14. § (3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztály Zöldfelület-karbantartó Csoport, Köztisztasági Csoport,
Karbantartó Csoport, Festő Csoport és Közfoglalkoztatási
Csoport munkavállalói részére SZÉP kártya formában juttatott
béren kívüli juttatásként nettó 5 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.
A csoportvezetők a (2) bekezdés szerinti cafetéria-juttatásra
jogosultak.”
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök
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4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék
módosítására (tervezet)
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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 68/2019. (II.26.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint a 4. és 7. számú függelék
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodás módosítására
(56. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Az előterjesztést némileg módosítani
szeretné. A módosítás a tartalmi részt nem érinti, de mivel az eredeti megállapodás nagyon
sok ponton kerülne kiegészítésre és módosításra, ezért az előkészítés során arra az álláspontra
jutottak, hogy lényegiben egy új megállapodás megkötéséről lenne szó, és nem megállapodás
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módosításról. Arra kérné a bizottságot, hogy ne a megállapodás módosítását javasolja a
Közgyűlésnek, hanem az új megállapodás elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
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 69/2019. (II.26.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
és a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodást az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Tájékoztatás a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 18 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Märcz László igazgatóságvezető: A Közgyűlés korábban hozott egy határozatot, amelyben
arra kérte a hivatalt, hogy a szolgáltató közreműködésével mérje fel a teljes víziközmű
rendszert. A mellékletekből látható, hogy sor került a teljes víziközmű rendszer felmérésére.
Az előterjesztésben viszont a vízelosztó- és a szennyvízgyűjtő hálózatot emelte ki, mert
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leginkább ez érinti az önkormányzatot. Elmondja, hogy az önkormányzat a tulajdonosa a
vízközmű rendszernek, de az elosztó és a gyűjtőhálózat az, ami szemmel látható. Van az
előterjesztésben egy tízéves és egy hároméves fejlesztési javaslat is. Azt szeretnék, ha a
Gördülő Fejlesztési Terv terhére működne leginkább.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kérdezni szeretné a Bocskai utcát, mert ott százéves rozsdás
vezeték van. Ez miért nincs benne?
Märcz László igazgatóságvezető: Biztos, hogy benne van, csak nincs megnevezve. A
mellékletben méterekre van kigyűjtve, hogy milyen csőanyag van a teljes rendszerben. Ez
méterekre van meghatározva, de nincs feltétlenül utcákra lebontva.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ő utcákat lát.
Varga András osztályvezető: Az átemelőknél van utca.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztésben csak néhány van kiemelve, nem az összes.
Märcz László igazgatóságvezető: A mellékletben benne van az ívóvíztár- és elosztó hálózat. Itt
teljesen ki van részletezve, hogy mikori építésűek, milyen anyagúak, milyen átmérőjűek és
milyen hosszúak.
Kővári László elnök: Korábban pont azért döntött a bizottság úgy, hogy legyen felmérve, mert
mikor a Bogyiszlói vízbázisra átkapcsolt az önkormányzat, akkor sokan azt mondták, hogy
semmivel sem lett jobb a víz, míg mások azt mondták, hogy tényleg vannak eredmények. A
költségvetésbe nyilván nem fér bele minden, de ezt a tájékoztatást tudomásul véve a
későbbiekben lehet javasolni, hogy hova biztosítson az önkormányzat forrást.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 22 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ha igaza van, akkor szeretné, hogy ez valamilyen módon kerüljön
dokumentálásra. Bele kellene tenni a javaslatba, mert katasztrofális állapotú az a csővezeték.
Valahol a sor elején kellene lennie ennek a csővezetéknek. A múltkor elmaradt, mert Kővári
Lászlónak nem tetszett a Mérey utcai vízvezeték, mert ki kellett kerülni. A Bocskai utcában is
igen sok ember kerülgeti a vezetéket.
Märcz László igazgatóságvezető: A Bocskai utcában, a Bethlen Gábor utcában és a
Hosszúvölgyi utcában a vízvezetéket és a szennyvízvezetéket nem lehet külön kezelni. Itt
sajnos olyan adottságok vannak, hogy az út alatt minden második háznál pince van.
Csapadékelvezetés pedig nincs, csak maga az út alkalmas erre. Ha ezt nem komplexen kezelik,
akkor csak kárt fognak okozni. Azt nem tudják megtenni, hogy csak az ívóvízvezetéket cserélik
ki, mert akkor már kezelni kellene a pincéket is. Ha hozzá kell nyúlni a pincék alatti részhez,
akkor egyeztetni kell az összes lakóval arról, hogy mit tegyenek, mert az utat meg kell, hogy
védjék ezektől a pincéktől. A pincék 80%-a nincs kiboltozva. A szennyvíz ugye új, de ott is meg
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kell nézni az ágyazatát és tömörségét, majd meg kell vizsgálni, hogy az úttal mit lehet kezdeni.
Ezeket csak és kizárólag együtt lehet kezelni.
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 23 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt megérti, meg biztos, hogy így is kell csinálni. De attól, hogy erről
nem beszél senki, még nem fog megoldódni. Pont az előbb elmondottak miatt ezt
problémaként kellene kezelni, foglalkozni kellene vele, és meg kellene tervezni, valamint át is
kellene gondolni. Ez elkerülhetetlen. Kővári Lászlót arrafelé még nem látta olyan sűrűn
közlekedni, de aki sokszor megy arra, tudja, hogy hány pince szakad le minden évben.
Kővári László elnök: Ugyanez a helyzet egyébként a Remete utcában is, mert egészen az 1970es évek elejéig nem volt vízvezeték. Pont a pincéktől való félelem miatt. Csakhogy ez a tanácsi
időkben volt. De végül vascsövekkel valóban gyorsan megcsinálták. Decemberben foglalkoztak
egy pályázattal, amelynek keretében néhány utca szennyvíz- és vízhálózatának felújítására
lehetett pályázni. Azért is jó, hogy elkészült egy ilyen terv, mert egy jövőbeni pályázati
lehetőségnél jó támpontot adhat. Úgy gondolja, hogy el kell fogadni az erről a felmérésről
készült tájékoztatót.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azzal a kiegészítéssel, hogy fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy
mivel kellene konkrétan foglalkozni.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy ez megvan valahol, és ebbe be is tekinthet egy
képviselő.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés melléklete teljes körű.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De nem lehet kiigazodni rajta.
Szegedi Attila bizottsági tag: Minden ott van a mellékletben.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A felmérést elfogadja, de a kiegészítéshez ragaszkodik. Fel kell hívni
a figyelmet a sürgős feladatokra.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ez mind sürgős feladat.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez esetben akkor ezzel a megjegyzéssel kellene elfogadni. 10
milliárd forint úgyis ki fog esni a Modern Városok Programból, itt meglesz legalább rá a
fedezet. Senki sem látott adatokat.
Kővári László elnök: Arról van szó, hogy hasznosítani kell azt a vizet, ami amúgy elfolyna.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az elnök úr másról beszél. Ilyen nincs. Ezt a turbinát elől kell
levenni.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Most egy állapotfelmérésről van szó. Nem gondolja, hogy arról
kellene most beszélni, hogy a turbinás megoldás jó-e. Rácz Zoltán sem látta azokat az
adatokat, amiket a többieken kér számon. A napirendi pontra kellene visszatérni, ami az
állapotfelmérésről szól.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egy mondattal azt volt bátor megjegyezni, hogy a fedezet miből
lenne lehetséges. Ha döntési helyzetbe kerül egy város, akkor olyasmire költsön, ami fontos.
Ez fontos, azért készült a felmérés.
Szegedi Attila bizottsági tag: A pályázatok keretében elnyert támogatásokat csak arra lehet
elkölteni, amire kiírták.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A kiegészítést hiányolja a határozati javaslatból.
Märcz László igazgatóságvezető: Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazza, hogy a
Közgyűlés felkéri a hivatalt és a szolgáltatót az ütemezésre.
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 70/2019. (II.26.)
határozata
a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
szóló tájékoztatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tájékoztatás a szekszárdi
víziközmű rendszere állapotának felméréséről” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat
kiírására
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 71/2019. (II.26.)
határozata
közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt
pályázat eredményének megállapításáról, valamint új pályázat
kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Közszolgáltatási szerződés
keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási
feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása,
javaslat új pályázat kiírására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ezt az előterjesztést részben már tárgyalta a bizottság korábban.
Az előterjesztés első részében egy közcélját már elvesztett önkormányzati útnak az
értékesítése szerepel. A bizottság döntése óta már megtörtént ennek az útnak az
átminősítése. Jelenleg már magánútról van szó, így lehetőség van az értékesítés
lebonyolítására. Ehhez viszont szükség van a Közgyűlés jóváhagyására is, valamint a
vagyonrendeletben a forgalomképessé tételre is sor kell, hogy kerüljön. Az előterjesztés
második részében egy szekszárdi lakos tett ajánlatot az önkormányzat tulajdonában lévő
7708/13 helyrajzi számú, fásított terület művelési ágú ingatlan megvásárlására. A kérelmező
a közelmúltban már több szomszédos ingatlant felvásárolt ezen a környéken. Gyümölcsös
ültetvényt szeretne telepíteni, ehhez viszont szüksége lenne az önkormányzat tulajdonában
lévő területre is. Tudni kell, hogy ez zárvány erdőnek minősül, körülötte kiskerti művelési
tanyasi ingatlanok vannak, és rengeteg problémát okoz a vadkár a környéken. Az előterjesztés
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javaslatot tesz az ingatlan értékesítésére, a forgalmi értékbecslésben szereplő áron, de
minimum 150 forint/m2+ÁFA ellenében.
Kővári László elnök: Mikor kerül sor az értékbecslésre?
Máté Péter bizottsági tag: A Közgyűlés döntését követően.
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 72/2019. (II.26.)
határozata
önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat önkormányzati
ingatlanok értékesítésére” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
„Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok” tárgyában kiírt értékhatár alatti
meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A harmadik ütemről van szó ennél a beszerzési eljárásnál. A
korábban megkötött szerződésben meghatározott összeg kimerült. Ha a szezonban még
szükségessé válik a síkosság-mentesítési feladatok ellátása, akkor annak a biztosítására
szükséges egy újabb szerződés megkötése. Ennek elősegítésére került lefolytatásra egy
beszerzési eljárás. A benyújtásra nyitva álló határidőn belül egyetlen egy ajánlat érkezett.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 73/2019. (II.26.)
határozata
a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „A gépi hóeltakarítási és
síkosság-mentesítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Alisca Terra Nkft-vel (7100
Szekszárd, Epreskert u. 9.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. február 26.
Kővári László elnök

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

2019. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. március 1.
Ács Rezső polgármester

10. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Korábban már ezzel a kérelemmel is foglalkozott a bizottság. A
Csötönyi-völgynek a tetején van két önkormányzati tulajdonú terület, az egyik legelő művelési
ágú, a másik pedig erdő, összesen 5.000 m2 nagyságban. Egy szekszárdi lakos tett ajánlatot
ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlására. A kérelmezőnek az a célja, hogy művelésben
vonja a jelenleg parlagon levő területeket.
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Máté Péter bizottsági tag: Egy meredek, rendesen teraszolásra szoruló területről van szó. Van
mellette egy tanya, egy ugyanilyen elhanyagolt parlag területtel. Véleménye szerint ezzel
együtt szeretné teraszolni a területeket a kérelmező.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a Hegyközség választmányülésén döntés született arról,
hogy felmérést kell végezni a borvidéken az elhagyott szőlőkről. Meg is alakultak olyan
csoportok, amelyek ezeket felmérik hegybíró segítségével. Javasolja, hogy a bizottság 150
forint/m2+ÁFA összeget állapítson meg a piaci forgalmi érték minimumösszegének.
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 74/2019. (II.26.)
határozata
Herr Kristóf termőföld vételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
10653/2 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 2987 m2 alapterületű,
valamint a 10666/1 hrsz-ú, erdő művelési ágú, 2104 m2
alapterületű ingatlanoknak Herr Kristóf (Szekszárd, Bródy S.
u. 134.) részére történő értékesítéséhez. A Bizottság az
értékesítésre kerülő ingatlanokat az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken - mely nem lehet kevesebb 150 Ft/m2 + ÁFA
összegnél – értékesíti.
Határidő:
Felelős:

2019. február 26.
Kővári László elnök

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

2019. március 31.
Ács Rezső polgármester

11. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
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(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Minden héten érkezik egy ilyen jellegű kérelem.
Varga András osztályvezető: Két személy végez ilyen jellegű tevékenységet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a közterület-használati díj 50%al történő mérsékléséhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 75/2019. (II.26.)
határozata
Varga Sándor közterület használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Varga
Sándor vallási tevékenység végzése kapcsán benyújtott, a
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület használati díj 50%-al
történő mérsékléséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. február 26.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a KEF munkájának tapasztalatairól
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor
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Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Elmondja, hogy Kálóczi Andrea nem tud részt venni a
bizottság mai ülésén.
Kővári László elnök: A Közgyűlés ülésére el tud jönni?
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens: Nem, de delegál valakit maga helyett, aki választ tud
adni az érdemi kérdésekre.
Kővári László elnök: Évente egyszer kerül sor ilyen beszámolóra. Véleménye szerint úgy
kellene az embernek időzítenie a dolgát, hogy részt tudjon venni ezen az egy ülésen. Vagy nem
kell megtárgyalni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 76/2019. (II.26.)
határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a kábítószer
probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól” tárgyú előterjesztést a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 39 perckor berekeszti.
K.m.f.
Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök
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Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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