SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-19/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. október 11. napján (kedden) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Remete termében (Szekszárd, Szent István tér 10.) megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Bérces János energetikus
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Gyurkovits Ferenc a Szekszárd és Környéke Általános
Ipartestület elnöke
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.

Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 02 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a „Javaslat a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására” és a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. szétválási mérlegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztéseket, továbbá
javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
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
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválási mérlegének jóváhagyására
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016.
szeptember 29-i ülésén Szabó Balázs képviselő által feltett interpellációval kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: dr. Hadházy Árpád a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke
NYILVÁNOS ÜLÉS:
4. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme és javaslata a
szakképzésben vállalt feladatok teljesítésével kapcsolatban
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Gyurkovics Ferenc a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke
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5. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program keretében benyújtásra kerülő „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” c. TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében
Közvilágítás kiépítés kiviteli terveinek elkészítésére
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
6. napirendi pont:
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola selejtezési kérelme
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Heimann Zoltán telekrész csere kérelme
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

A Bizottság 8 óra 05 perckor zárt ülésen folytatja a munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével - 8 óra 17 perctől - nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint. A bizottság létszáma 7 fő, a bizottság határozatképes.
4. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme és javaslata a
szakképzésben vállalt feladatok teljesítésével kapcsolatban
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Gyurkovics Ferenc a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 339/2016. (X. 11.) határozata
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a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási
kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete terhére
200.000,- Ft támogatásban részesíti a Szekszárd és Környéke Általános
Ipartestületet a testület működésének fenntartása érdekében.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

az 1. pont tekintetében: 2016. október 12.
a 2. pont tekintetében: 2016. október 31.

Felelős:

Kővári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Kővári László elnök: Fontos lenne, hogy az Ipartestület felnőttképzésre vonatkozó javaslatai
minél előbb megvalósuljanak.
Gyurkovits Ferenc, a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke: Elmondja, hogy a
Centrum az elméleti kérdéseket el tudná vállalni, az Ipartestületnek pedig a gyakorlati
kérdésekben lenne jelentős szerepe. Szeretné, ha a közeljövőben létre jönne egy tanácsadó
csoport. Kellene készíteni egy ütemtervet, és a képzéssel kapcsolatban meghatározni azokat a
szakmákat, amire a leginkább szükség van a városban.
Kővári László elnök: Véleménye szerint szükséges lenne bevonni Majnay Gábort, a Humán
Osztály vezetőjét.
Szegedi Attila bizottsági tag: A felnőtt átképzésnek számos jogi akadálya van, amelyeket még
mindig nem sikerült megoldani. Például van olyan iskola, amely olyan feltételeket teremtett,
amelyeket egy felnőtt, családfenntartó személy nem tud vállalni. Heti négy napban, délután
kettőtől este tízig Pécsre kellett volna járnia. Ezt egy dolgozó ember nem engedheti meg
magának. Továbbá az anyagi vonzata is igen magas némelyik képzésnek: van olyan, ahol
800.000 forint feletti összegről van szó. Elmondja továbbá, hogy vannak olyan szakmák,
amelyekhez rokonszakmaként nem kérik az érettségit, vagy a középfokú végzettséget, mint
például az autószerelő szakmánál. Szerinte vagy mindegyik szakmához kellene kérni a
végzettséget, vagy pedig egyikhez sem.
Gyurkovits Ferenc, a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület elnöke: Múlt héten volt
az Ipartestületek Országos Konferenciája, ahol volt szerencséje részt venni. A konferencián
jelen volt a Kamara új szakképzési főigazgató asszonya, aki elmondta, hogy előkészítenek egy
új OKJ-s besorolást, azaz rendezik, hogy milyen követelményekkel lehet egy-egy szakmai
képzést megszerezni. A rendszerben elő van írva, hogy mennyi gyakorlati és elméleti képzésen
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kell részt venni. De van arra lehetőség, hogy be lehessen vállalni a plusz egyéni felkészülést.
Ha létrejönne a tanácsadó csoport, el lehetne gondolkodni a szombatonkénti oktatás
lehetőségéről is. Elmondja, hogy fontos a hiányszakmák oktatása, mert például a Paksi
Atomerőmű bővítése mintegy körülbelül 250 új hegesztői állást hoz magával.
Kővári László elnök: Köszöni a tájékoztatást.
5. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program keretében benyújtásra kerülő „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” c. TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében
Közvilágítás kiépítés kiviteli terveinek elkészítésére
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: Amikor az előterjesztést a bizottság tagjai
megkapták, az ajánlattételi határidő még nem járt le. Tegnap délutánra érkezett be három
ajánlat az alábbi ajánlattevőktől:
- Péter-Bau Bt.
- Merkl és Társai Bt.
- KÖZ-MEG-VILL Építőipari és Közvilágítási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
A legelőnyösebb ajánlatot a Péter-Bau Bt. tette. Az elbírálásnál az ajánlati ár és a referenciák
száma játszott szerepet. Mindhárom ajánlattevőnek nyolc referenciája volt. Az ajánlati árnál
pedig a Péter-Bau Bt. tette a legkedvezőbbet. Ezért arra kéri a bizottságot, hogy fogadja el a
Péter-Bau Bt. ajánlatát, és hagyja jóvá a szerződés megkötését.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 30 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: A kiviteli tervek elkészítése a meglévő Ipari Parknak a
közvilágítására vonatkozik?
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: Igen.
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 340/2016. (X. 11.) határozata
a Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
program keretében benyújtásra kerülő „Ipari parkok, iparterületek
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fejlesztése” c. TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében
Közvilágítás kiépítés kiviteli terveinek elkészítéséről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” c. TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati
felhívás szerinti a „Közvilágítás kiépítés kiviteli terveinek”
elkészítésére a Szekszárdi Ipari Park fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásához” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
legkedvezőbb ajánlatot tevő Péter-Bau Bt-vel 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. október 14.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola selejtezési kérelme
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 31 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Bár a leltározás határideje december 31., a Kincstár azonban
küldött egy levelet, hogy a hivatal október 30-ig adja meg táblázatban azokat az eszközöket,
amelyek átadásra kerülnek a KLIK-hez. Ezért gyorsítani kell a selejtezési kérelmekkel
kapcsolatos ügyeket.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy vette észre, hogy három éves gépek is selejtezésre kerülnek.
Ezt túlzásnak tartaná, ezért kéri, hogy a hivatal nézzen utána ennek.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Jelzi, hogy a hivatal mindig bekéri a szükséges
szakvéleményeket, de utána fog nézni a kérésnek.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 34 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 341/2016. (X. 11.) határozata
a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola által kért kis és nagy értékű
tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. október 14.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Heimann Zoltán telekrész csere kérelme
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Heimann Zoltán a Porkoláb völgyben vásárolt több földterületet.
Ezeket szőlővel betelepítette, összevonta, kerítést húzott köréjük. A kerítést a természeti
adottságokra figyelemmel húzta fel. Ezt követően kitűzte magát a területet, és területcserét
ajánlott fel. Ő adna át 516 négyzetmétert, az önkormányzat pedig 483-at.
Máté Péter bizottsági tag: Kell az önkormányzatnak egyáltalán az a vízmosás, ami a
területcsere részét képezné?
Varga András osztályvezető: Funkcionáló vízmosásról van szó.
Kővári László elnök: Ha funkcionáló vízmosásról van szó, akkor nem lehet eladni.
Máté Péter bizottsági tag: Helyszíni bejárásra lenne szükség.
Kővári László elnök: Mennyire sürgős a kérelmezőnek a döntés?
Varga András osztályvezető: Ezt nem jelezte.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság helyszíni bejárást követően hozzon döntést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 342/2016. (X. 11.) határozata
Heimann Zoltán telekrész csere kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Heimann Zoltán telekrész csere
kérelme tárgyában helyszíni bejárást követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 46 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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