SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. július 12. napján (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza
dísztermében( Szekszárd, Béla Király tér 1.) megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Távolmaradását jelezte:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Herr Teréz főépítész
Frey Tímea osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető
A jegyző megbízásából:
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Huszár Tibor ügyvezető igazgató
Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Kerekes László 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
elfogadott.
Kővári László elnök: Herr Teréz főépítész kéri, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Településrendezési terv 2016/1 sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése” tárgyú előterjesztést.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2016. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(86. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
2. napirendi pont:
Javaslat kéményseprő-ipari tevékenység ellátására
(243. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója
3. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítása
kapcsán
(245. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
4. napirendi pont:
Megbízási szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése
kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési
munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátására
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János
Megyei Kórház közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(240. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Amaretto Plusz Bt. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(83. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Oroszné Tóth Hajnalka parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(84. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Heimann Zoltán Mátyás kérelme
(85. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/1 sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése
(241. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

1. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2016. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(86. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
3
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Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: A Zöldtárs Alapítvány a 2009-ben az
önkormányzattal kötött szerződés alapján félévente készíti el rövid beszámolóját a Szekszárdi
Klímakörben végzett tevékenységéről. Egy egysoros program mögött féléves szervezési
munka van. Az elmúlt félév Szekszárdi Klímakörös programjából hármat jelöl meg magának,
amire szeretné felhívni a figyelmet. Hét éve minden tél végén, kora tavasszal megszervezésre
kerül a Szekszárdi Klímakonferencia, amire az idén március 17-én került sor. Sikerült a
konferenciára hosszas egyeztetés után egy nagyon profi előadót megszervezni. Kőrősi Csaba,
a köztársasági elnök által létrehozott Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóságnak a vezetője
tartott előadást. Zárójelben jegyezte meg, hogy öröme teljesebb lenne, ha a bizottság tagjait,
illetve a képviselő-testület tagjait is gyakrabban láthatná ilyen klímakonferenciákon. Minden
médiában megjelent anyagról dokumentációt készítenek. A konferenciáról Mautner Ilona írt
egy cikket. Továbbá a Gazdasági Bizottság és a képviselő-testület tagjait is arra biztatja, hogy
komolyan kellene venni a klímaváltozást. A konferencia előadójának szavaiból idézve
példaként kiemeli, hogy 10 éven belül újabb 50 millió ember kényszerül elhagyni a lakhelyét.
El kell kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne alkalmazkodni a klímaváltozáshoz.
Megtiszteltetésként emeli ki, hogy a szervezők meghívták a Szekszárdi Klímakör képviselőit,
hogy a Tudományos Akadémia épületében, a konferenciateremben tartsanak egy Szekszárdi
Klímakör bemutatót. Kiemeli továbbá, hogy Szekszárdról öten vettek részt a Budapest
Energiaklub Egyesület Klímaválasz képzésén, ami egy országos program volt, és ahol az egyik
kolléganője nyert egy norvégiai klímaútat, aminek köszönhetően betekintést nyertek abba,
hogyan gondolkodnak a norvégok a klíma jövőjéről.
Kővári László elnök: Levegővédelem kapcsán egy új pályázat került kiírásra, amely kifejezetten
önkormányzati pályázati lehetőségként fog megjelenni, 60% uniós és 40% nemzeti
támogatással. Két nagy területet emel ki, a lakossági fűtést és a közösségi közlekedést, ahol
nagyon sok teendő lesz a jövőben. Továbbá kiemeli, hogy a klímastratégiát is át kell dolgozni,
valamint a korábbi bizottsági ülésen létrehozott 1 millió forintos klímaalapot a kerékpártárolók
kialakítására kellene fordítani.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Javasolja, hogy több témára lehessen pályázni: a
kerékpárút-fejlesztéssel kapcsolatban a kerékpártárolók kialakítására, a csapadékvíz tárolásra,
valamint a zöldítésre.
Kővári László elnök: Az idő rövidségére tekintettel javasolja, hogy vegyenek részt klímás
rendezvényeken, mert ott több idő van egy-egy téma átbeszélésére.
Dr. Mezei László bizottsági tag: A feladat rendkívül nagyszabású. Az a meggyőződése, hogy
ezt a kérdést is valószínűleg a nagy társadalmak szaporodása és a vallási folyamatok fogják
jelentősen befolyásolni. Természetesen feladatunk a példamutatás, de a nagy dolgok nem itt
fognak eldőlni. Elmondja még, hogy nagyra becsüli az Alapítvány elnökének munkáját.
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Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Az Alapítvány munkáját 15-20 fő végzi, ezen kívül
150-200 fő van még, akiknek köszöni a munkáját. Fontos, hogy Szekszárd alkalmazkodni
tudjon, mert hőhullámos napok esetében naponta 25-30%-al több ember hal meg.
Kővári László elnök: Az óceánok vize hőmérsékletének emelkedése nagy veszélyt jelent, ami
a vízszint emelkedéséhez is vezethet. Ez ellen csak akkor lehet védekezni, ha megtesszük a
szükséges lépéseket, hogy ne emelkedjen a hőmérséklet. Szekszárd ezért is csatlakozott a
Klímabarát Településekhez.
Máté Péter bizottsági tag: Most a túlélésért küzdenek, hogy jobb életminőség legyen, vagy
ezzel meg lehet akadályozni a tenger emelkedését?
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Itt Szekszárdon 90%-ban az a lehetőségük, hogy a
Kárpát-medencére rázúduló klímaváltozást próbálják tompítani. A túlélés a cél.
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 246/2016. (VII. 12.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány 2016. 1. félévi beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Klímakör
tevékenységéről szóló 2016. 1. félévre vonatkozó beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. július 15.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat kéményseprő-ipari tevékenység ellátására
(243. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója
Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója: Megjelent egy szolgáltatást szabályozó
BM rendelet, amely a kéményseprő-ipari szolgáltatást rendkívüli helyzetbe hozta. A rendelet
olyan szabályokat vezetett be, ami jelenleg ellehetetleníti a jelenleg működő kft-k működését,
és megvalósul az az állami szándék, hogy tulajdonképpen állami feladattá válik a
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kéményseprés is, ami részben ingyenes lesz a lakosság részére. A BM rendeletben a
kéményseprői szolgáltatásnál a gyakoriság, amely azt jelenti, hogy milyen időközönként kell
menni a különböző típusú égéstermék-elvezetőkhöz, kéményekhez, gázkészülékek esetében
2 év, ami korábban egy év volt. Innentől kezdve gyakorlatilag a rendelet megtiltja a
kéményseprű szolgáltatóknak, hogy gáztűzhelyeket ellenőrizzenek. A tartalékkéményeket a
szolgáltatásból kitörölte a rendelet. Az árbevétel ebben az évben ezért várhatóan körülbelül
40%-kal csökkenne, a következő évben pedig várhatóan 60%-kal. Ezen kívül szomorúan jegyzi
még meg, hogy az elmúlt napokig sem volt még rendezve az, hogy a lakosság részéről ingyenes
szolgáltatás költségeit milyen forrásból vagy hogyan tudják megszervezni. Beadtak egy
pályázati kérelmet a Belügyminisztériumba, mellyel támogatást lehet szerezni, csak a forrást
nem látják. A BM rendelet ugyanazon a napon jelent meg, mint a 2017-es költségvetés a
Magyar Közlönyben. Megnézték a költségvetést, amiben a kéményseprői szolgáltatásra
országos szinten 100 millió forintot különítettek el. Ez Tolna megye esetében legalább 70 millió
forint. Ez országos szinten azt jelenti, hogy azzal számolnak, hogy valamennyi szolgáltató
felmondja a szerződést az önkormányzattal. Zárójelben jegyzi meg, hogy Zala megyében, BácsKiskun megyében a képviselő-testület már meg is hozta a döntést. Úgy látja, ha tovább
folytatnák a tevékenységet, akkor veszteségük keletkezne, ezért javasolja a szerződés közös
megegyezéssel történő felbontását.
Máté Péter bizottsági tag: Mi lesz a cég jövője?
Szegedi Attila bizottsági tag: Mi lesz a munkavállalókkal?
Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója: 15 megyében elvileg már a
katasztrófavédelmi szerv szolgáltat. Még csak elvileg, mert még nem tudták elkezdeni a
szolgáltatást. A Tolna megyei területet is majd a katasztrófavédelmi szerv át fogja venni.
Létrehoz egy egységet, az országos szervezetben egy megyei osztályt, ami el fogja látni a
szolgáltatást, felvesz majd embereket. Nyilván kevesebb embert vesz fel, mint amennyi nekik
most van. A cég jövője nagy valószínűséggel végelszámolás, a taggyűlés dönt majd róla.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Aggodalmát fejezi ki az iránt, hogy ezek a változások a
kéményseprő-ipari tevékenység rovására mennek. Az utóbbi időben is erőteljesen lehet
hallani a médiában, hogy mennyire fontos ez a tevékenység, mennyi komoly baleset
származott. Az ellenőrzés gyakorisága csökkeni fog, ami egyértelműen a veszélyforrások
növekedéséhez fog vezetni. Az átállító folyamat hosszú idő, ami a minőség rovására fog
vezetni.
Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója: Ezt alá is tudja támasztani. Az elmúlt
fűtési évben a kéménytüzek megduplázódtak.
Máté Péter bizottsági tag: Mi az a kéménytűz?
Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója: A kéményben a lerakódás a tüzelés során
önmagától kigyullad, amitől mindig káresemény keletkezik.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Egy újságcikk szólt arról, hogy ez év júliusától már csak
kondenzációs kazánokat lehet forgalomba hozni. Ez a szándék megvalósult? Mert a családi
házas környezetekben elkezdték vásárolni a kazánokat, mert attól tartottak, hogy 1 millió
forintba is kerülhet.
Huszár Tibor a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója: Igen. Ez egy Európai Uniós irányelv. Ez
bevezetésre került, de csúszással. A szerződés felmondása féléves lenne, ha az egyik fél
egyoldalúan mondaná fel, a javasolt közös megegyezéssel ez csak három hónap lenne.
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 247/2016. (VII. 12.) határozata
kéményseprő-ipari tevékenység ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat kéményseprő-ipari
tevékenység ellátására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítása
kapcsán
(245. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Berlinger Attila ügyvezető igazgató: 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 248/2016. (VII. 12.) határozata
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a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállításával
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tulajdonosi hozzájárulás a
Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítása
kapcsán” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Megbízási szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése
kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési
munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátására
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn 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 249/2016. (VII. 12.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek
szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának
biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez
kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés a Szekszárd
Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása”
című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű
működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása
érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó
FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
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ellátására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea 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 250/2016. (VII. 12.) határozata
a „Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz”
kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Nemzeti Szabadidős Egészséges
Sportpark
Programhoz”
kapcsolódó
pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A temetők árnyékolójával kapcsolatban mikor indul el a program?
9
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Märcz László igazgatóságvezető: A költségvetésben minden évben szerepel, a látványterv
elkészült, a zombaihoz hasonló, de döntés még nem született.
Kővári László elnök: Mindenképp nagy szükség van rá, fel kellene gyorsítani a folyamatot.
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 251/2016. (VII. 12.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János
Megyei Kórház közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(240. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A kórház mostani vezetése partner a parkolási gondok
megoldásában. Ezzel kapcsolatban szeretnének egy olyan megállapodást kötni, amiben ezek
a témák benne lesznek. Benne lenne az Ybl Miklós utcai parkolás megoldása. Továbbá van egy
nagyon régóta nem használt üvegház, 200 négyzetméteres, amit jól lehetne használni.
Ezeknek lenne ellentételezése: a kórház bizonyos építési munkákban szeretne segítséget
kérni: a betonalapozás munkáiban, a közművezetékek földmunkáiban, továbbá a kórház
intézményeinél, leginkább a palánki úton lévő rehabilitációs központnál szaktanácsadásban.
Kővári László elnök: Nagyon örül a kezdeményezésnek, mert korábban merev elzárkózás volt
ebben a témában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 252/2016. (VII. 12.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei
Balassa János Megyei Kórház közötti együttműködési megállapodás
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Megyei Kórház
közötti együttműködési megállapodás megkötésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Amaretto Plusz Bt. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(83. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A tulajdonos számlákat nem tudott bemutatni azzal
kapcsolatban, hogy mennyibe került neki a közterületi térburkolat-építés. Számlákat nem
tudott bemutatni, csak a költségvetést, ami körülbelül meg is felel annak a
négyzetméterárnak, amivel előzetesen kalkuláltak. 4.021.000 forintos költségvetést mutatott
be a kérelmező, annak idején 3.750.000 forintra kalkulálta ki. Máté Péter bizottsági tag volt
kint helyszínen.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság tagjai megnyitnák a mellékletet. Ebben
lehet látni, hogy nemcsak egy térburkolásról lehet beszélni, hanem közterületfelújításról-és
átalakításról is. Hatalmas a különbség az átépítés előtti és utáni helyzet között. Ez a közterület
átépítésével is járt. Azért nincs számla, mert a tulajdonos előzetes egyeztetéssel maga
építette, nem építtette, így nincs számlája építőcégtől. Gondozott, rendezett környezetről
lehet beszélni. Javasolja, hogy az előterjesztésben levő 50%-t fogadják el. Nem a 2013-as,
hanem a 2016-os áron készült a költségvetés.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Akkor támogatást javasol?
Máté Péter bizottsági tag: Mindenképpen, mert egy lelakott, szégyellni való területből
nagyságrendekkel szebb környezet lett.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 253/2016. (VII. 12.) határozata
az Amaretto Plusz Bt. közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az Amaretto Plusz Bt. (7100 Szekszárd,
Garay tér 6.) kerthelyiségek közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja és a Béri B. Á. u. 4-6.
számú épület környezetében elvégzett közterület rendezés miatt a
közterület-használati díj megfizetésétől 2.010.744.-Ft összegig
eltekint.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
9. napirendi pont:
Oroszné Tóth Hajnalka parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(84. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 254/2016. (VII. 12.) határozata
Oroszné Tóth Hajnalka parkoló megváltási díj csökkentés iránti
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
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építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)
pontja alapján eljárva Oroszné Tóth Hajnalka (Szekszárd, Kossuth L. u.
4.) kérelmét támogatja és a 3 db parkolóhely megváltási díjának 50%ának megfizetésétől eltekint.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
10. napirendi pont:
Heimann Zoltán Mátyás kérelme
(85. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdezni szeretné, hogy itt most egy szurdokról van-e szó.
Kővári László elnök: Igen. Egy elég nagy forgalmat lebonyolító szurdokról.
Szegedi Attila bizottsági tag: Várakozni tilos közlekedési tábla kitételét nem javasolja, mert
szerinte sokan nem tudnák így megoldani a parkolásukat, nem tudják megközelíteni a
telküket. A másik szurdokon, ahol feljár, ott magánkijárók vannak, de a 30 év alatt mindig
sikerült megoldani a közlekedést. Jó ötletnek tartja, hogy a fentről jövőnek van elsőbbsége,
mert ez szokásjog alapján alakult ki. A területen már most is kaotikus helyzet van, ha nem
engedik meg a parkolást, a helyzet még rosszabb lesz.
Kővári László elnök: Más kezdeményezések is vannak: egyirányúsítani kellene a szurdokokat.
De ezt nem tudja támogatni, mert azért nincs akkora forgalom azon a területen.
Szegedi Attila bizottsági tag: A másik probléma a szurdokban, hogy sok olyan telektulajdonos
van, aki önhatalmúlag kirakta a kapuját a telekhatárra, vagy a telekhatáron kívül úgy, hogy
pont a kijáróba ne lehessen beparkolni, vagy félre kiállni azok elől, akik fentről jogosan
jönnének le. Olyan helyekre tettek ki kapukat, ahol nem biztos, hogy övék volt a terület. A
lentről jövök nem tudnak sokszor kiállni a fentről jövők elől.
Kővári László elnök: Azt, hogy a területet valaki rendszeresen parkolónak használja, azt nem
tudja elfogadni. Szerinte amíg a telektulajdonosok parkolnak, addig a fentről jövők kicsit
lehetnének toleránsabbak.
Dr. Mezei László bizottsági tag: Helyszíni bejárást lehet-e kezdeményezni?
Kővári László elnök: Az egyértelmű, hogy a fentről jövőnek van elsőbbsége. Sokan megállnak
fent a kereszteződésben, de ennyi tolerancia kell legyen az emberekben, hogy pár percet
tudjanak várni. Mondani lehetne, hogy ne álljon oda soha, de ha lejjebb megállna, akkor
rosszabb időben nem biztos, hogy fel tudna jutni oda
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Szegedi Attila bizottsági tag: Itt nem az úton állnak meg az emberek, itt épített kitérőről van
szó, pont olyanról, mint amilyeneket a telekgazdák felfelé vagy lefelé lezártak.
Máté Péter bizottsági tag: Több javaslatot fogalmaz meg. Ha egy szurdokra kirak az
önkormányzat saját költségre táblát, akkor a többi körülbelül száz szurdokra is ki kéne tenni
saját költségre. Eggyel nem lehet kivételezni, függetlenül attól, hogy kérték vagy nem kérték.
Ha azt szeretnék, hogy legyen kint tábla, akkor ki lehet tenni, de a költségét a kérelmező fizesse
meg. Vagy fel kellene mérni, hogy mennyibe kerülne az összes szurdok kitáblázása. Továbbá
javasolja, hogy nézzék meg a területet. Az egész szurdoknak körülbelül az 1/3-át érinti ez a
félreálló, a maradék 2/3-on semmiféle félreálló nincs. Többször járt már arra, szerinte ritka az
olyan helyzet, amikor pont ott találkozik a lentről jövő a fentről jövővel.
Kővári László elnök: Nem szeretne precedenst arra, hogy a kitérőket parkolónak lehessen
használni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A családi birtokra kisbuszokkal mennek fel, és ezek a kisbuszok
lehet, hogy nem férnek el. Kellemetlen keresni az autók tulajdonosát, hogy álljanak félre, mert
a fentről vagy lentről jövő nem fér el, de állandó parkolás nincs ott. Az a pár ember a tábla
kirakása után is meg fog ott állni
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a kérelem tárgyában egy helyszíni bejárást követően
döntsenek.
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 255/2016. (VII. 12.) határozata
Heimann Zoltán Mátyás kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Heimann Zoltán Mátyás (7100
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 4/B.) Csacska szurdok forgalmi rendjére
vonatkozó kérelme tárgyában helyszíni bejárást követően hoz döntést.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető

14
0712jkv

11. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/1 sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: 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 256/2016. (VII. 12.) határozata
a településrendezési terv 2016/1 sz. részleges módosításával
kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési terv 2016/1
sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények
ismertetése” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. július 12.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 órakor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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