SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.264-5/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának, valamint Közbiztonsági Ideiglenes Bizottságának 2012. november 13-án 14 óra 35
perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott együttes ülésérıl.
Jelen van a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl:
Kıvári László elnök, Máté Péter, dr. Fajszi Lajos, Ilosfai
Gábor bizottsági tagok
Ülés közben érkezett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl:
dr. Tóth Csaba Attila, Szabó Zsolt bizottsági tagok
Távolmaradt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl:
Csernus Péter bizottsági tag
Jelen van a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság részérıl:
dr. Horváth Kálmán elnök, Kıvári László, Kovács Béla,
Borda Károly bizottsági tagok
Távolmaradt a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság részérıl:
Zaják Rita bizottsági tag
Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı
Domokos Márton közterület-felügyelı
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı, jegyzıi megbízott

Meghívott:

Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke

Kıvári László, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4
tag jelen van, a bizottság határozatképes.
dr. Horváth Kálmán a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság elnöke megállapítja, hogy az 5 tagú
bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Az együttes ülés levezetı elnöke: dr. Horváth Kálmán KIB elnök.
A KIB elnöke az ülést 14 óra 35 perckor megnyitja.
A napirenddel kapcsolatban kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el.
A KIB elnöke szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a KIB 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet állapította meg:
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A GPB elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a GPB 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Szekszárdi Polgárır Egyesület tevékenységérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Kálmán elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
3./ napirendi pont
Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

1./ napirendi pont
Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: Öt évvel ezelıtt volt egy vállalkozó, aki karbantartás nélküli rendszert ajánlott. Tıle nem
lett ajánlat bekérve. Csak az a lehetıség van, ami az elıterjesztésben szerepel? Más lehetıség nincs?
Märcz László: Két nap állt rendelkezésre a pályázat benyújtására. Akkor ez a pályázat állt
rendelkezésre, azonban nem kell kifejezetten ehhez a típushoz ragaszkodni. A lényeg, hogy a kamerák
ott legyenek elhelyezve, ahol a pályázatban meg lett jelölve. A késıbbiekben lesz kiírva pályázat.
Máté Péter: A rendelkezésre álló pénzbıl lehet több kamerát is felszerelni?
Märcz László: A leendı vállalkozóval való egyeztetés kérdése. A kameráknak jó felbontásúnak kell
lenniük, vannak bizonyos kötöttségek a pályázatban.
dr. Horváth Kálmán: Az egyik helyen 3,2 millió Ft-os költséget jelentene a kiépítés, a másikon pedig
0,9 millió Ft-ot. Mi ennek az eltérésnek az oka?
Märcz László: A rendırségen lenne a fıközpont. Így az önkormányzatnál már nem kellene akkora
felszereltség.
További kérdés nem hangzott el.
dr. Horváth Kálmán: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal érdeklıdje meg, hogy más mőködtetési
módok nem lennének-e olcsóbbak. Úgy tudja, hogy pl. itt Szekszárdon is van ilyen. Bıvebb
információ kellene még a megvalósítással kapcsolatban.
dr. Tóth Csaba Attila GPB tag 14 óra 46 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı GPB tag.
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Borda Károly: A központ befogadó képességének és a számítógép kapacitásának van jelentısége ezen
rendszerek esetében.
dr. Horváth Kálmán: 4-5 kiemelkedı pontot kellene találni a város É-D-i tengelyén, ahová az
antennákat lehetne kihelyezni.
Borda Károly KIB tag 14 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 3 fı KIB tag.
Máté Péter: Mindenképpen be kellene szerezni két mobilkamerát is, amelyeket a Barát János utcába
és a Kövendi Sándor utcába kellene kihelyezni.
Kıvári László: A forgalmas közlekedési csomópontokba is kellene majd kamera.
dr. Horváth Kálmán: Javasolja, hogy a bizottságok a térfigyelı kamerarendszer kiépítésére vonatkozó
meghívásos pályázat kiírásának határidejét 2012. december 31. napjában határozzák meg, valamint
kérjék fel a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy végezzen
további egyeztetéseket a kamerarendszer mőködtetésére vonatkozóan, melynek határideje szintén
2012. december 31.
További hozzászólás nem hangzott el.
A KIB elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a KIB 3 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
5/2012.(XI.13.) KIB határozat
Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Közbiztonsági Ideiglenes Bizottsága a
térfigyelı
kamerarendszer
kiépítésére
vonatkozó
meghívásos pályázat kiírásának határidejét 2012. december
31. napjában határozza meg.
2. A
Bizottság
felkéri
a
Polgármesteri
Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy
végezzen további egyeztetéseket a kamerarendszer
mőködtetésére vonatkozóan.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
A GPB elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a GPB 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
353/2012. (XI.13.) GPB határozat
Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon
3. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
térfigyelı
kamerarendszer
kiépítésére
vonatkozó
meghívásos pályázat kiírásának határidejét 2012. december
31. napjában határozza meg.
4. A
Bizottság
felkéri
a
Polgármesteri
Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy
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végezzen további egyeztetéseket
mőködtetésére vonatkozóan.

a

kamerarendszer

Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Szekszárdi Polgárır Egyesület tevékenységérıl
Elıterjesztı: Dr. Horváth Kálmán elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
Bakodi Róbert: Az elmúlt idıszakban 20 alkalommal teljesítettek nappali szolgálatot. Sok esetben
érkezett megkeresés annak érdekében, hogy betöltsék a hatósági tanú szerepét. Biztosították az
önkormányzati rendezvényeket: pl. Szüreti Napok. Nagyobb készpénzkifizetés esetén jelen vannak a
Postán is. Biztosítják a rendırséggel együtt reggelenként az iskoláknál a biztonságos közlekedést.
Bizonyos vendéglátó egységeket is szoktak ellenırizni. Sajnos nagyon kevesen vannak, mindössze 14
fı az aktív állomány, összesen 33-an vannak a támogatókkal, pártolókkal együtt.
Szabó Zsolt GPB tag 14 óra 58 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fı GPB tag.
Kıvári László: Hol kellene szorosabbra főzni a kapcsolatot más szervezetekkel? Érik atrocitások a
polgárıröket?
Bakodi Róbert: Ha elıfordul ilyen, akkor azonnal értesítik a rendırséget.
dr. Horváth Kálmán: A Szılıszem Mozgalom gyakran jelenik meg a Szekszárdi Vasárnap helyi
hetilapban. A Polgárırségnek erre mikor volt utoljára lehetısége?
dr. Fajszi Lajos és Máté Péter GPB tagok 15 óra 01 perckor elhagyják az üléstermet. Jelen van 4 fı
GPB tag.
Bakodi Róbert: Utoljára akkor jelentek meg az újságban, amikor tagokat toboroztak. Ameddig ilyen
kevesen vannak, addig nem szeretne az újságban beszámolni a tevékenységükrıl. Ha kétnaponta ki
tudnak majd menni szolgálatra, akkor szeretne cikket megjelentetni.
dr. Horváth Kálmán: Hányszor járıröznek?
Bakodi Róbert: Hétvégén mindig péntek és szombat, hétköznap pedig havi 2-3 alkalommal.
dr. Horváth Kálmán: A Szılıszem Mozgalommal kapcsolatban vannak?
Bakodi Róbert: Igen, de együttmőködés még nincs.
dr. Horváth Kálmán: Mi az oka annak, hogy csak tizennégyen vannak?
Bakodi Róbert: Kevés olyan ember van, aki ezt a feladatot társadalmi munkában elvégezné.
dr. Horváth Kálmán: A Szılıszem Mozgalomnak legalább 52 embere van.
További kérdés nem hangzott el.
dr. Tóth Csaba Attila: Nyilván ott fontos a személyes érdekeltség is a tulajdon miatt.
Varga András: Jelenleg a közterület-felügyelık csak hétköznap dolgoznak, azonban a jövıben
hétvégén is fognak. Kéri, hogy legyen együttmőködés a Polgárırséggel.
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Bakodi Róbert: Támogatja az együttmőködés lehetıségét.
dr. Horváth Kálmán: Javasolja a beszámoló elfogadását.
További hozzászólás nem hangzott el.
A KIB elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a KIB 3 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
6/2012.(XI.13.) KIB határozat
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Közbiztonsági Ideiglenes Bizottsága a Szekszárdi Polgárır
Egyesület tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: dr. Horváth Kálmán KIB elnök
A GPB elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a GPB 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
354/2012. (XI.13.) GPB határozat
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Polgárır
Egyesület tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy mivel a GPB elfogadta a Szekszárdi Polgárır Egyesület 2012. III.
negyedévi beszámolóját, ezért jogkörében eljárva, állapítsa meg számukra a megállapodás szerinti
támogatás kifizetését, valamint a GPB kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és az összeg átutalására.
A GPB elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatát, melyet a GPB 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
355/2012. (XI.13.) GPB határozat
A Szekszárdi Polgárır Egyesület 2012. III. negyedévi
támogatása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szekszárdi Polgárır Egyesület 2012. III. negyedévi
tevékenységének támogatására az önkormányzat és az
Egyesület közötti együttmőködési megállapodás II.
fejezetének 1/c. pontja alapján 50.000 Ft támogatást nyújt
az Egyesület számára a 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012.(III.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
511.1.9 kiadási elıirányzat terhére.
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2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, a támogatási összeg
átutalására.
Határidı: 1. pont: 2012. november 13.
2-3. pont: 2012. december 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységérıl
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András: Jelenleg 9,5 fı látja el a közterület-felügyelıi feladatokat. A fél státusz azért van, mert
az egyik kolléga fél állásban a közbiztonsági referensi feladatokat látja el. 2011. évben 2 fı ment el, a
helyükre két fı fel is lett véve, azonban az iskoláztatásuk és a ruházattal történı ellátásuk sok idıt vett
igénybe, ezért a tényleges feladatellátásuk megkezdése nem olyan régen történt meg. Jelenleg egy 23
éves autóval (helyette szeretnének másikat venni) és két robogóval látják el a feladatokat. Digitális
fényképezıgépekkel rendelkeznek, azonban szükséges lenne a felszerelések modernizálása.
Máté Péter GPB tag 15 óra 12 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı GPB tag.
Varga András: Az új szabálysértési törvény megköveteli, hogy egy új nyilvántartási rendszer kerüljön
kialakításra.
dr. Fajszi Lajos GPB tag 15 óra 13 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı GPB tag.
Varga András: A város területe fel van osztva a közterület-felügyelık között.
dr. Tóth Csaba Attila GPB tag 15 óra 14 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı GPB tag.
Varga András: A létszám azonban 2012. december 1-tıl egy fıvel csökkenni fog, mivel az egyik
közterület-felügyelı nyugdíjba megy. A státusz betöltése még egyelıre bizonytalan. A feladatok
azonban a késıbbiekben bıvülni fognak: kötelezı lesz útellenır foglalkoztatása.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: A technikai hátteret mindenképpen biztosítani szükséges. Szeretné, ha fokozottabb
ellenırzést folytatnának a közterület-felügyelık, fıként a központi területek tisztaságának megırzése
tekintetében.
Domokos Márton: A közterület tisztításával kapcsolatban az írásbeli felszólítások már megtörténtek.
Kıvári László: Továbbá a téli idıszakban kéri, hogy fokozottan ügyeljenek a hó-és síkosság
mentesítésre.
További hozzászólás nem hangzott el.
A KIB elnöke szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadására tett javaslatot, melyet a KIB 3 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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7/2012.(XI.13.) KIB határozat
Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Közbiztonsági Ideiglenes Bizottsága a közterület-felügyelet
tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: dr. Horváth Kálmán KIB elnök
A GPB elnöke szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadására tett javaslatot, melyet a GPB 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
356/2012. (XI.13.) GPB határozat
Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterület-felügyelet
tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
További napirendi pont nem lévén, a KIB elnök az együttes ülést 15 óra 23 perckor berekeszti.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság zárt üléssel folytatja munkáját.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

dr. Horváth Kálmán
KIB elnök

Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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