SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-11/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. június 30. (csütörtök) napján 9 órakor a Babits Mihály
Kulturális Központ, Páskum termében (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) megtartott
nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, dr.
Mezei László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági
tagok

Távolmaradását jelezte:

Gyurkovics János, Szabó Balázs György bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Varga András osztályvezető,
Doszpod Jánosné számviteli ügyintéző,
Farkas Éva osztályvezető,
A jegyző megbízásából:
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil kerekasztal titkára,
Nagy Ferenc

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: A Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója kéri, hogy a bizottság vegye
fel napirendjére a „Javaslat Holub utcai garázs elidegenítésére” tárgyú előterjesztést.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság foglalkozzon a mai ülésen a növényvédelmi feladatok
ellátásával tekintettel arra, hogy a közterületen található növények levéltetvesek. Továbbá a
szurdikok gallyazásával kapcsolatosan is több jelzés érkezett, például a Porkoláb-völgyből,
javasolja ennek a témának is a napirendre vételét.

Varga András osztályvezető: Javasolja a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő
együttműködési megállapodással kapcsolatos előterjesztés napirendre vételét.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Holub utcai garázs elidegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére
könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
3. napirendi pont:
Városi Bölcsőde selejtezési kérelme
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
4. napirendi pont:
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2016. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázat eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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6. napirendi pont:
Salamon István ingatlanvételi ajánlata
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Keserű Zoltán közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezésre
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Növényvédelmi feladatok ellátása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
10. napirendi pont:
Szurdikok gallyazása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
11. napirendi pont:
Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat Holub utcai garázs elidegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Az Interspar építése során az önkormányzatnak garázsokat
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kellett megvásárolni a csomópont kialakítása miatt a Holub utcai garázssoron. Egy személy
cseregarázst kapott, aki utána megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a garázst inkább
vásárolja meg az önkormányzat, a Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t jelölte ki a
garázs megvásárlására. A garázs rendkívül rossz műszaki állapotban van, nem tudták kiadni.
Erre a garázshelyiségre Puszpán József vételi ajánlatot tett. Kéri, hogy a bizottság támogassa
az értékesítést 1.800.000 Ft + ÁFA eladási áron.
Máté Péter elnökhelyettes: A jelenlegi állapotában nem bérelné senki?
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Nem, úgy gondolja, jobb lenne értékesíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 235/2016. (VI. 30.) határozata
Puszpán József vételi ajánlata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló Szekszárd, Holub utcai
garázssoron lévő 7. sz. garázshelyiség (3999/29/A/14 hrsz) Puszpán
József (Szekszárd, Mészáros L. u. 7. 7/8.) részére történő
értékesítését 1.800.000 Ft + ÁFA eladási áron.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Kővári László elnök
2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére
könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 236/2016. (VI. 30.) határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és intézményei részére könyvvizsgálói feladatok
ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és intézményei részére könyvvizsgálói feladatok
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Dr. Cseke László
könyvvizsgálóval (7400 Kaposvár, Kazinczy Ferenc u. 36.) kössön
szerződést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Városi Bölcsőde selejtezési kérelme
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak a határozati javaslat elfogadását.
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 237/2016. (VI. 30.) határozata
a Városi Bölcsőde selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Városi Bölcsőde által
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kért nagy értékű tárgyi eszköz selejtezését és hozzájárul a
nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak a határozati javaslat elfogadását.
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 238/2016. (VI. 30.) határozata
elővásárlási jogról történő lemondásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.15. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
nyilatkozik, hogy az Önkormányzat nem kíván élni a szekszárdi
10295/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogával.
2.
A Bizottság hozzájárul a szekszárdi 10295/3 és 10295/4 hrsz-ú
ingatlanokat érintően Szekszárd MJV Önkormányzat javára bejegyzett
elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez.
Határidő:
Felelős:

2016. július 10.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2016. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázat eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: A szúnyoggyérítésről az állam gondoskodik. Ez egy lehetőség
arra, hogy amennyiben szükséges még további gyérítés, akkor az önkormányzat meg tudja
rendelni ezt a szolgáltatást.
Kővári László elnök: Az állam is ezzel a céggel kötött szerződést?
Varga András osztályvezető: A Szemp Air Konzorcium végzi az irtást, melynek tagja a Szemp
Air Kft., és a ROVÉRT Kft. is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szükség esetén hogyan tud beavatkozni a város az állami
szúnyoggyérítésbe? Van kapcsolattartó?
Varga András osztályvezető: A jelzéseket továbbítja a Polgármesteri Hivatal a
katasztrófavédelmi igazgatóság felé. Az országos főigazgatóság koordinálja a
szúnyoggyérítést, a BM finanszírozza.
dr. Mezei László bizottsági tag: A lakosság és az önkormányzat semmilyen beavatkozási
lehetőséggel nem rendelkezik?
Varga András osztályvezető: Jelzéssel élhetnek az illetékes szerv felé.
Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 239/2016. (VI. 30.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi
úton történő 2016. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyában
kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi
úton történő 2016. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Rovért Kft-vel (5600 Békés, Verseny u.
4.) kössön szerződést.
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2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. július 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Salamon István ingatlanvételi ajánlata
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Korábban a bizottság már tárgyalt egy hasonló kérelmet, a
bizottság nem zárkózott el az adásvételtől, és tájékoztatták a kérelmezőt, hogy a belterületi
telek-kiegészítések vételárának alsó határa 3000 Ft/m2. Most a Csap u. 3. sz. alatti ingatlan
tulajdonosa nyújtott be kérelmet, hogy szeretné megvásárolni az ingatlana mögötti
területet. A térképi melléklet szerint ez már beépíthető terület, Herr Teréz főépítész
tájékoztatása szerint a valóságban ez zöldterület, közpark. A rendezési terv módosítása
szükséges, ha valamit szeretnének kezdeni a területtel. Amennyiben hozzájárul a bizottság az
értékesítéshez, egységesen kellene kezelni ezt az egész területet.
Máté Péter elnökhelyettes: Szekszárdon kevés az építésre alkalmas terület, ezért javasolja,
hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg az építési telek kialakításának lehetőségét ezen a
területen, és a bizottság egyelőre ne járuljon hozzá az 5493 és az önkormányzati tulajdonban
lévő 5508/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekhatár-rendezéshez.
Kővári László elnök: Kéri, hogy a bizottság 2016. szeptember 30-ig kapjon az ügyben
tájékoztatást.
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 240/2016. (VI. 30.) határozata
Salamon István ingatlanvételi ajánlata
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet 1.1.4. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
egyelőre nem járul hozzá az 5493 (tulajdonos: Salamon István) és az
önkormányzati tulajdonban lévő 5508/5 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatos telekhatár-rendezéshez.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg
építési telkek kialakításának lehetőségét a Csap utcától délre lévő
területeken (5508/4, 5508/5, 5490, 5489/2 hrsz.), továbbá a
területek beépíthetősége érdekében javasolja a Rendezési Terv
módosítására irányuló eljárás megindítását.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2016. június 30.
2. pont tekintetében: 2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész

7. napirendi pont:
Keserű Zoltán közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a bizottságnak a közterület-használati díj elengedését.
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 241/2016. (VI. 30.) határozata
Keserű Zoltán közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Keserű Zoltánnak (7100 Szekszárd,
Előhegy u. 8.) engedély nélküli közterület-használat miatt kiszabott
díj mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatja és a közterülethasználati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. július 15.
Märcz László igazgatóság vezető
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8. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezésre
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ebben az esetben is a rendezési terv módosítása szükséges.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha az önkormányzat érdeke a módosítás, akkor a telekalakítás
költsége miért az ügyfelet terheli?
Varga András osztályvezető: A rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek az
önkormányzatot terhelik, a kérelmezőnek vannak egyéb más költségei is. Dönthet úgy a
bizottság, hogy a telekalakítással és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a feleket
egyenlő arányban terheli. A vételár mennyi lenne?
Máté Péter elnökhelyettes: Az önkormányzat érdekét szolgálja a csere, ezért javasolja, hogy
a kölcsönösen átadott területrészeket a bizottság tekintse értékarányosnak, és a
telekalakítással és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a feleket egyenlő arányban
terheljék.
Kővári László elnök: Személyes érintettségre tekintettel a döntéshozatalban nem kíván részt
venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Kővári László elnök a szavazásban nem vett részt.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 242/2016. (VI. 30.) határozata
telekhatár rendezésről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva a
mellékelt térkép szerint hozzájárul az önkormányzati tulajdonban
lévő 1441 hrsz-ú és Kovács Balázs tulajdonát képező 1415 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatos telekhatár-rendezéshez. A kölcsönösen
átadott területrészeket a Bizottság értékarányosnak tekinti. A
telekalakítással és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a
Feleket egyenlő arányban terheli.
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2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a telekhatárrendezést megelőzően készítse elő a Rendezési Terv vonatkozó
részének módosítására irányuló eljárást.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész

9. napirendi pont:
Növényvédelmi feladatok ellátása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes: A város közterületein csöpög egy ragacsos anyag a növényekből,
mely a parkoló autókra is ráragad. A Garay téren a padok is ragadnak. Ha van rá lehetőség,
szüntessék meg ezt a helyzetet. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy azonnal intézkedjen a növényvédelmi munkák elvégzéséről.
Kővári László elnök: Nagyon sok jelzés érkezik a lakosságtól, hogy a növények belógnak a
kereszteződésekbe, nem vágják le a növényzetet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 243/2016. (VI. 30.) határozata
növényvédelmi munkák elvégzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy Szekszárd közterületein, főleg a parkolók környezetében, a
levéltetű fertőzésre tekintettel gondoskodjon a növényvédelmi
munkák elvégzéséről a 2016. évi költségvetés Városüzemeltetési
feladatok „Kisegítő, mezőgazdasági tevékenységek” kerete terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Szurdikok gallyazása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: Jelzés érkezett a lakosság részéről, hogy a szurdikokban a gallyazás nem
történt meg. Kéri, hogy a hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket. A vízitársulattal van
együttműködése a városnak, melyet erősíteni kellene.
Varga András osztályvezető: A mezőőrök már elkészítették a felmérést, problémát jelent,
hogy nincs szerződésük vállalkozóval a zárkerti utak karbantartására, mert a közbeszerzési
eljárás megakadt.
Kővári László elnök: Az ALISCA Terra Kft. megvásárolta az ehhez szükséges gépet, a város
még ezt nem vette igénybe.
Megjelent most is egy pályázati felhívás az utak
karbantartásához szükséges munkagépek beszerzésére, egy feltétel van, hogy az
önkormányzatnak legyen saját erőgépe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 244/2016. (VI. 30.) határozata
szurdikok gallyazásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a dombvidéki szurdikok gallyazását az indokoltsági alapon
felállított ütemterv, és a lakossági igények figyelembevételével
végezze el.
Határidő:
Felelős:

2016. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A hatósági jelzés nélkül közterületen álló gépjárművek
elszállítására van lehetősége a közterület-felügyeletnek. Ehhez kapcsolódik a megállapodás
tervezet, mely szerint az elszállított gépjárműveket a rendőrség Tartsay utcai telephelyén
tárolnák 6 hónapig.
Szegedi Attila bizottsági tag: 6 hónap után mi történik az autókkal?
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Varga András osztályvezető: Két lehetőség van, vagy értékesíti az önkormányzat ezeket az
autókat, vagy más módon hasznosítja, például a bontó telepnek átadja.
Szegedi Attila bizottsági tag: A költségek visszaszállnak a tulajdonosra?
Varga András osztályvezető: Amennyiben 6 hónap alatt jelentkezik a tulajdonos, csak akkor
viheti el a gépjárművet, ha a költségeket megfizeti.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 245/2016. (VI. 30.) határozata
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja hatósági jelzés nélkül közterületen tárolt
gépjárművek tárolása, őrzése tárgyában az Önkormányzat és a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejövő együttműködési
megállapodást.
A Bizottság felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. július 5.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: Szeretné, ha a bizottság tagjai meghallgatnák Nagy Ferenc tájékozatóját
a képzésekkel kapcsolatban.
Nagy Ferenc: Az elmúlt időszakban átalakult a képzés rendszere, nemcsak Szekszárdon,
hanem az egész megyében, mezőgazdaságra épülő ipar helyett lett egy autószerelő részleg.
Ebben az ágazatban 15.000 ember dolgozik. A probléma, hogy nincs egy nagy cég, mint
például a Mercedes vagy az Audi, hanem van 20-30 kisebb cég. Ezeknek a betelepülése
folyamatos, másrészt jelentősen megváltozott a cégeken belül a tevékenység. Egy-egy cégnél
akár 8-10 mérnök van, továbbá szükségük van felsőfokú végzettségű, nyelvtudással és
számítógépes ismeretekkel rendelkező munkavállalókra. Képzéseket tekintve ez a térség
nem készült fel. Az I. Béla Gimnáziumban 6-7 évvel ezelőtt volt egy érettségi utáni felsőfokú
szakképzés, de meg kellett szüntetni. Több rendezvényt tartottak az egyetemi karral
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közösen, tavaly a Népújságban is megjelent, hogy gépész képzés indul Szekszárdon, és azért
fordult elnök úrhoz, mert nagyon nehezen halad ez a dolog előre. 35 milliárd Ft-ot ígért
államtitkár úr az egyetemnek, ebből az orvosképzés kap nagyobb összeget. A rendezvényen
ott voltak a nagyobb cégek, a Paksi Atomerőmű, a térség polgármesterei. Állítólag most lesz
a főiskolán a diplomaosztót követően egy sajtótájékoztató, ahol szóba kerül a gépész
képezés. Ha ezt nem tudják itt elindítani, akkor felmerülhet az a lehetőség is, hogy például a
Műegyetem kihelyezett képzést indított Hatvanban, egy hasonló megoldás elképzelhető
lenne Szekszárdon is. Polgármester úr egyeztetett a BHG Kft-vel, azt ígérték, hogy az
utcafront felőli hosszú épületet lebontják és oda egy felsőfokú labor-oktató termet építenek,
mely megfelel egy ilyen oktatáshoz.
Kővári László elnök: Polgármester úr illetékes ebben a témában, az erőmű bővítés és más
autógyártó cégek elviszik a munkaerőt a Szekszárdról. Erre fel kellene készülni. Nincs
információja az egyeztetések jelenlegi állásáról. Az ipartestület is jelezte, hogy részt vállalna
ebben, gyakorlati helyeket, oktatókat tudnának ajánlani.
Szegedi Attila bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy az alapokkal van már probléma. A
felnőttoktatásban jogszabályhézag van. Felnőtt korú személyt nem vesznek fel gyakorlati
képzésre. Továbbá nem mindenhol alkalmasak a körülmények arra, hogy tanulót tudjanak
felvenni, több feltételnek kell ehhez megfelelni.
Nagy Ferenc: A Spinner, Cab-Tec, JAKO Kft. nem szekszárdi intézményekkel kötött szerződést
gyártósori gépész képzés tekintetében.
Kővári László elnök: Köszöni a tájékoztatást.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 15 perckor 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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