SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-16/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. június 13. napján (csütörtökön) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Kajos Nikolett aljegyző
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretein belül
hozzon döntést a klímavédelmi feladatok ellátására elkülönítendő anyagi forrás összegéről.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította
a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
„A rekreációs központ beruházás teljes körű generál tervezési feladatainak elvégzése”
tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
2. napirendi pont:
Az ANDOLÉNA-DENT Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
3. napirendi pont:
A KartaiDent Fogászati Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
4. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata JETA-144-2018
azonosítószámú „Térség- és Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális gép beszerzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
5. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-16-SE12017-00002 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához
szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2019. évi hosszirányú festési
munkáinak elvégzése, keresztirányú útburkolati jelek felfestéséhez szükséges eszközök,
anyagok beszerzése” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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7. napirendi pont:
Kérelem a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
9. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
„A rekreációs központ beruházás teljes körű generál tervezési feladatainak elvégzése”
tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elmondja, hogy a bizottság pár héttel ezelőtt döntést hozott egy
másik beszerzésről a Rekreációs Központtal kapcsolatban, amely akkor az előzetes műszaki
felmérésre vonatkozott. A mostani előterjesztésnél magas az ajánlattevők ajánlata, hiszen
nettó 60 millió forint feletti mindegyik. Ez az összeg más esetben közbeszerzés köteles lenne,
ugyanakkor a közbeszerzési törvény a kivételek között sorolja fel az épületek teljes
generáltervezését, így ebben az esetben nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni, hanem
elegendő volt egy beszerzésnek a lebonyolítása, amely sokkal egyszerűbb és rövidebb is. A
mostani előterjesztésnél is a BMSK Zrt. a beruházás lebonyolítója. A legjobb ajánlatot az
Óbuda Építész Stúdió Kft. tette. Szeretné tájékoztatni a bizottságot, hogy ez egy igen komoly
cég, milliárdos bevétellel, hatalmas rutinnal és tapasztalattal.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Véleménye szerint félelmetes árak vannak. Egy ilyen tervezés 20
évvel ezelőtt még sokkal olcsóbb volt.
Herr Teréz főépítész: Egy jó terv a kivitelezési és bekerülési költségnek a töredéke, egy
számjegyű százaléka. Egy jó terv a kivitelezés során nagyon nagy összegeket tud megtakarítani.
Véleménye szerint inkább legyen két százalékkal több a tervezési díj, mert annak a
többszöröse fog megtérülni a kivitelezés során. Elmondja még, hogy a tervezői felelősség
nagyon nagymértékben megnőtt, minden tervezőnek kötelező tervezői felelősségbiztosítást
kötni.
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Kővári László elnök: Minden vonatkozásban megemelkedtek az árak, nemcsak a
kivitelezésben.
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 210/2019. (VI.13.)
határozata
„A rekreációs központ beruházás teljes körű generál tervezési
feladatainak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos 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 Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata az „A rekreációs központ beruházás teljes
körű generál tervezési feladatainak elvégzése” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás során
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Óbuda Építész Stúdió Kft-vel
(1033 Budapest, Hévízi út 3/A.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a BMSK
Zrt-t mint a közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
eljárás lebonyolítóját az eljárás eredményéről szóló
döntésről és egyben felhívja a beruházás lebonyolítóját az
ajánlattevők kiértesítésére az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. június 14.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. június 21.
Ács Rezső polgármester
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2. napirendi pont:
Az ANDOLÉNA-DENT Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A Csokonai utca a városnak az a része, ahol a múltkor komoly
gondot jelentett az óvodához való bejutás is. Nem támogatná a parkolóhely megváltási díj
mérséklését.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a parkolóhely megváltási díj
mérséklését.
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 211/2019. (VI.13.)
határozata
az ANDOLÉNA-DENT Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az ANDOLÉNA-DENT Kft.
parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Herr Teréz főépítész

3. napirendi pont:
A KartaiDent Fogászati Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben azt olvasta, hogy a kérelmező fogászati
körzetet lát el. Ez a fogászati körzet mit takar?

5
0613jkv

Herr Teréz főépítész: Gyermekfogászattal foglalkozik a kérelmező, aki részben lát el körzetet,
mint iskolai fogász, de ugyanakkor magánrendelést is folytat.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Csatári üzletházzal szemben.
Kővári László elnök: Az előterjesztésben Alisca utca szerepel.
Herr Teréz főépítész: Az Alisca utcába van a cég bejelentve, de a rendelő Csatáron van.
Máté Péter bizottsági tag: A gyermekfogászati magánrendelés nem termel olyan sok profitot
véleménye szerint.
Herr Teréz főépítész: A magánrendelés teljes körű, a körzeti ellátás a gyermekfogászat.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a parkolóhely megváltási díj
mérséklése iránti kérelmet.
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 212/2019. (VI.13.)
határozata
a KartaiDent Fogászati Kft. parkolóhely megváltási díj
mérséklési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a KartaiDent Fogászati Kft.
parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Herr Teréz főépítész

4. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata JETA-144-2018
azonosítószámú „Térség- és Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális gép beszerzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Szabó Zsolt bizottsági tag: Az őszre megérkezik a gép?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
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 213/2019. (VI.13.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata JETA-144-2018 azonosítószámú „Térség- és
Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális
gép beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata JETA-144-2018 azonosítószámú „Térség- és
Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális
gép beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Verbis Kft-vel (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 17.
Ács Rezső polgármester
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dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-16-SE12017-00002 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához
szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: 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 214/2019. (VI.13.)
határozata
a „Városi bölcsőde fejlesztése” projekt (TOP-6.2.1-16-SE12017-00002)
eszközbeszerzésére
kiírt
pályázatának
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. megállapítja, hogy a „Városi bölcsőde fejlesztése”
elnevezésű pályázat keretében az eszközökre vonatkozóan
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás kapcsán a
legkedvezőbb
ajánlatot
a
K.W.H
Kft.
(9200
Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 3.) tette;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László

2. jóváhagyja, hogy az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő K.W.H Kft-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u.
3.) kössön szerződést a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
azonosítószámú projekt terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Ács Rezső polgármester
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. június 21.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. június 28.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2019. évi hosszirányú festési
munkáinak elvégzése, keresztirányú útburkolati jelek felfestéséhez szükséges eszközök,
anyagok beszerzése” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A Bródy Sándor utcából lefelé jövet van egy kanyar. A járda egyik része
még fent megy a jobb oldalon, de lefele menet balra kellene egy gyalogátkelőhely. Többen
megkeresték már ezzel kapcsolatban. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor lehet, hogy kellene
egy sebességkorlátozó tábla, mert ez a hely valóban veszélyes. A térségi megbeszélésen több
helyen is felmerült a járda kérdése. A jövőben el kellene majd gondolkodni ezeken. A nyilvános
fogadóóra után többen is megkeresték őt, mert nem kaptak azóta visszajelzést a felmerült
igényekre.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a korábbi évekhez képest annyi változás lesz,
hogy a nyertes cég csak a hosszirányú felfestéseket fogja elvégezni, a keresztirányú jelek
felfestését saját hatáskörben végzi el az önkormányzat, amelyhez vásárolnak egy speciális
gépet. Ennek az eljárásnak a keretében szerzi be az önkormányzat a keresztirányú felfestéshez
szükséges anyagokat és eszközöket.
Máté Péter bizottsági tag: A hosszirányú jeleket egy géppel festi fel a nyertes cég. Ez a
záróvonalat és a felező vonalat jelenti. Ez a gép gyors, viszont nem olcsó. A többi munkát ez a
cég is kézi munkával csinálná. Ez utóbbit bárki meg tudná csinálni, ehhez nem kell feltétlenül
ez a cég.
Varga András osztályvezető: A jövőben így hatékonyabb lesz ez a folyamat, és bármikor tud
majd az önkormányzat javítani ezeken a festéseken.
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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 215/2019. (VI.13.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek
2019. évi hosszirányú festési munkáinak elvégzése,
keresztirányú útburkolati jelek felfestéséhez szükséges
eszközök, anyagok beszerzése” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Szekszárd város útburkolati jeleinek 2019. évi
hosszirányú festési munkáinak elvégzése, keresztirányú
útburkolati jelek felfestéséhez szükséges eszközök,
anyagok beszerzése” kiírt pályázat során benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot tevő ÚT-ŐR Forgalomtechnikai Kkt.vel (székhely: (1022 Budapest, Tulipán u. 29.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Kérelem a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy nemrég volt a Fagyöngy utcában egy fórum. Egy
ott lakó ügyvéd megszámolta, hogy egy nap alatt 64 autó ment át a Fagyöngy utcán. Részt vett
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a fórumon egy erdész, aki jelezte, hogy az erdőből a rönköt el kell szállítani. Volt ott egy olyan
lakó, akit lefényképeztek, mikor egy Szőlőhegyen lakó személynek vitte be a fát. A 12 tonnás
tábla erre az esetre nem jó. Az ott megjelentekkel megegyeztek, hogy kihelyeznek egy
teherautóval behajtani tilos táblát, kivéve célforgalom felirattal. A közterület-felügyelők fel
lesznek kérve, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a térséget. Ez nem egy zsákutca, hanem
zsákterület, így átmenő forgalmat nincs miért generálni. 3,5 tonna össztömeget meghaladó
járművel nem lehetne behajtani, csak akkor, ha célzottan arra megy valaki. Az autósok lehet,
hogy erre próbálják kikerülni a VEDA kaput, mert ez a kapu jelzi a lejárt műszaki engedélyt is.
Javasolja, hogy a határozat határideje azonnal legyen.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki „Teherautóval behajtani tilos” „kivéve célforgalom” táblát. Javasolja továbbá,
hogy a határozat határideje azonnal legyen.
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 216/2019. (VI.13.)
határozata
a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Fagyöngy utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy helyezzen ki „Teherautóval behajtani tilos”
„kivéve célforgalom” táblát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 200.000
forint összegű támogatást a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestületnek.
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 217/2019. (VI.13.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.
a 2019. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület
részére működési költségek finanszírozására;
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László elnök

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatás átutalására;
Határidő:
Felelős:

3.

2019. június 21.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. június 21.
Ács Rezső polgármester

9. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a korábbi évekhez hasonlóan különítsen el a
bizottsági keretéből 1.000.000 forintot a klímavédelmi feladatok ellátására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 218/2019. (VI.13.)
határozata
pénzösszeg elkülönítéséről klímavédelmi feladatok ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a klímavédelmi feladatok
ellátására 1.000.000 Ft-ot különít el a 2019. évi Bizottsági
Keretéből.
Határidő:
Felelős:

2019. június 13.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Valamikor augusztusban vagy szeptemberben kellene kiírni a pályázatot.
Az IBC tartályok esetében a bizottság döntsön majd a sorrendről a beérkezés alapján, vagy
élvezzenek előnyt azok a személyek, akik tavaly lemaradtak róla?
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság döntsön a sorrendről. Ekkor is lehet mérlegelni, hogy
van-e olyan személy, aki tavaly lemaradt róla.
Kővári László elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy tavaly volt egy-két olyan személy, aki
nem vett részt az oktatáson, és így nem kapta meg az IBC tartályt. Elmondja, hogy nemrég volt
egy rendezvény, amelyen elhangzott, hogy nagyobb vállalkozásokat is meg kellene keresni, és
rá kellene venni őket, hogy támogassák ezt az ügyet. Szegeden volt egy képzés, amelyen csak
Szekszárd város képviseltette magát. A klímastratégiát 2022-ig kell elkészíteni, amelyben a
kutatóintézeteken és egyetemeken kívül egyedül Szekszárd vesz részt. A város véleményét
akceptálni szokták. Elhangzottak olyan állítások, hogy csak az ellenzék foglalkozik a klímával
kapcsolatos kérdésekkel, amely véleménye szerint egyáltalán nem igaz. A Klímabarát
Települések Szövetségének a működéséhez nem minden önkormányzat ad támogatást, így
fontos hangsúlyozni, hogy a bizottság 1.000.000 forintot különít el klímavédelmi feladatokra.
Szeretné megköszönni Szegedi Attilának a közreműködését abban, hogy az egyház is kapott
komposztanyagot, valamint az utóbbi időben magánszemélyek is. Még szorosabb
együttműködés kell majd a következő időben ezen a területen, mert van feladat. Elmondja,
hogy megkereste a Ferropatentet, és jelezte az igazgatónak, hogy nagyon örülnének annak,
ha a cég is támogatná a klímavédelmi feladatok ellátását. Felvette a palánki iskolával is a
kapcsolatot, és az igazgató asszony nagyon pozitívan áll hozzá a dolgokhoz. A képzési
munkacsoportnak a vezetését is felvállalta az iskola. Baltavári István a műanyag flakonok
hasznosításáról ötletelt, amelyekkel már iskolákat is megkeresett. Felvetődött, hogy a
flakonoknak le kellene vágni a tetejét, és teniszlabda tartóként is funkcionálhatna, de akár
festéket is lehetne tárolni benne, és így nem a dobozt kellene tartani festés közben, vagy akár
csavarok tárolására is alkalmas lehetne. Ez népszerű az iskolákban, ezért lehet, hogy keresni
fogják az oktatásért felelős személyt. 2021-re az Európai Unió teljesen be fogja tiltani a
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műanyag eszközöket. Találkozott már olyan zacskóval, amely kukoricaszárból lett készítve, és
ugyanolyan erős, mint a nejlon zacskó.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 29 perckor berekeszti.
K.m.f.
Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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