SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-17/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. július 02. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Rácz Zoltán bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő
Zaják Rita képviselő
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke

Meghívottak:

Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági
tag
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági
tag
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: Javasolja, hogy a bizottság
vegye le a zárt ülés napirendjéről a „Javaslat kitüntető díjak adományozására” tárgyú, 169.
számú írásbeli előterjesztést, tekintettel arra, hogy még a tegnapi napon is érkezett
felterjesztés, valamint még várják ennek a felterjesztésnek a második részét is.
Kővári László elnök szavazásra teszi fel a 169. számú előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Tolna Megyei
Önkormányzat közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú, 103. számú irásbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 103. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az Egyebek napirendi pont keretében
foglalkozzon az alsóvárosi temető melletti úttal, továbbá a Szakcs-Szekszárd lovas Barátok
Egyesülete támogatási kérelmével.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és
megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(170. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs. referense
Meghívottak: dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária szerkesztőbizottsági tagok
2. napirendi pont:
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi működéséről
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(161. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Boros Tibor a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány elnöke
3. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2019. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
4. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázat jóváhagyására
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint
javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)
(178. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének
meghosszabbítására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére
(185. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézményekben közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések módosítására
(187. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
11. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges módosításának megindítása
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2. sz. módosításának
elfogadása
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/3. sz. módosításának
elfogadása
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
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(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
15. napirendi pont:
Javaslat a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című
projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(184. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
16. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan értékesítésére
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük jóváhagyására
(173. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Tájékoztató a köztemetők 2018-2019. évi működéséről
(176. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
A Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
A Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat a Bor utca – Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének módosítására
(96. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2019. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Kérelem a Napfény utca 20. előtt sebességcsökkentő küszöb beépítésére
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
26. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
27. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(170. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs. referense
Meghívottak: dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária szerkesztőbizottsági tagok
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Kővári László elnök: Köszönti Csillagné Szánthó Polixénát, Losonczyné Csuprik Erikát, és az
Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjait. Megkérdezi Losonczyné Csuprik Erikát, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan felhívták az Aranykönyvi bejegyzés lehetőségére Szekszárd város
lakosságát, illetve a civil szervezeteket és az intézményeket. Az Aranykönyvi
Szerkesztőbizottság által összeállított első tervezetet április 29-én küldte meg dr. Dobos Gyula
a Humán Osztály részére. Ezt követően sor került még egyeztetésekre. Az egyeztetések alapján
elkészített javított változat május 22-én érkezett meg a Humán Osztályra. Az Aranykönyvi
bejegyzésekre vonatkozó javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.
Kővári László elnök: Megkérdezi az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjait, hogy szeretnéke kiegészíteni az előterjesztést.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag: Az elmondottakat annyival egészítené
ki, hogy a javaslatba nemcsak a felterjesztések kerültek bele, ugyanis a bizottság az év
folyamán folyamatosan gyűjti az anyagokat a Tolna Megyei Népújságból, illetve a Szekszárdi
Vasárnapból. A nemzetközi kapcsolatok rész eléggé rövidre sikerült. Elmondja még, hogy az
újságban szereplő anyagok nem mindig felelnek meg a valóságnak, sokszor találtak ugyanis
adateltolódást és elírást.
Kővári László elnök: Véleménye szerint az elkészült anyag igen részletes lett. Megköszöni az
Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjainak a munkáját. Javasolja, hogy a bizottság a 2018. évi
Aranykönyvi bejegyzéseket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 219/2019. (VII.2.)
határozata
a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi Aranykönyvi
bejegyzéseket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi működéséről
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(161. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Boros Tibor a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a „Szekszárd
és Környéke Közbiztonságért” Alapítvány elnöke ma reggel telefonon jelezte, hogy nem tud
részt venni a bizottság ülésén az egyéb hivatalos kötelezettségei miatt.
Kővári László elnök: A beszámoló tulajdonképpen pénzügyi adatokat tartalmaz.
Máté Péter bizottsági tag: Bizottsági ülésen eddig még nem találkozott ezzel az alapítvánnyal.
Szeretne információt kapni erről az alapítványról.
Gyurkovics János bizottsági tag: Eddig még ő sem hallott erről az alapítványról.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy az alapítvány a rendőrséghez kapcsolódóan lett
létrehozva, és a rendőrség munkájához kapcsolódó feladatokat koordinálja. Ennek a pénzügyi
elszámolását tartalmazza az előterjesztés. A Közgyűlésnek tulajdonképpen az elszámolást
kellene jóváhagynia.
Máté Péter bizottsági tag: A város is benne van ebben az alapítványban?
Kővári László elnök: Igen.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Ez az alapítvány körülbelül 30 éve alakult. Ennek
az alapítványnak akkor ő elnökségi tagja is volt. A Szekszárd és környéki önkormányzatoknak
a segítésére jött létre ez az alapítvány. Úgy gondolja, hogy egy nagyon tisztességes és jó cél
érdekében lett létrehozva az alapítvány, de később a Belügyminisztérium felkérte a külsős
tagokat arra, hogy lépjenek ki az elnökségből.
Szegedi Attila bizottsági tag: Szívesen meghallgatta volna az elnök urat.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Reggel telefonált, hogy a rendőrségre kell
mennie hivatalos ügyben.
Máté Péter bizottsági tag: Az alapítvány 30 éve működik. Nem érti, hogy miért most került fel
a bizottság napirendjére.
Kővári László elnök: Bízik abban, hogy a Közgyűlés ülésén részt tud venni az elnök úr. Javasolja,
hogy a bizottság az alapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolót a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 220/2019. (VII.2.)
határozata
a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságért” Alapítvány 2018.
évi működéséről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd és Környéke
Közbiztonságért” Alapítvány 2018. évi működéséről szóló
beszámolót a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2019. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Kővári László elnök: Köszönti a Zöldtárs Alapítvány elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a
Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Az alapítvány a beszámolóját megküldte Varga András
osztályvezető úrnak, aki gondoskodott arról, hogy a bizottság tagjai számára ez megküldésre
kerüljön. A beszámolóból csak néhány dolgot szeretne kiemelni. Elmondja, hogy sok előadást
tartanak a szekszárdi és a környékben lévő iskolákban a klímaüggyel és a Szekszárdi
Klímakörrel kapcsolatban. A lassan 10 éve elindított lösz szurdik tanösvény programjaik egyre
népszerűbbek. Idén húsvétkor is sor került túrára, a hagyományossá vált év végi zsírégető túra
mellett. Ezekre a túrákra 60 ember el szokott jönni általában. A szokásos Klímakonferenciát a
szőlő jegyében tartották. Az Innovációs Minisztérium elindított egy négyéves
programsorozatot, amelyen az ország egyetemei és kutatóintézetei vesznek részt. A
programsorozatra Szekszárd város önkormányzata is meghívást kapott. Ebből az a
következtetés vonható le, hogy az önkormányzat és az alapítvány erőfeszítéseit a
minisztériumban is elismerik. Szeretné tájékoztatni a megjelenteket arról is, hogy
Magyarországon 1901-től vannak hivatalos Országos Meteorológiai Szolgálati adatmérések.
2019 júniusa volt az elmúlt 120 év legmelegebb hónapja, amely a szokásos júniust öt fokkal
haladta meg. A Radio Antritton és a szegedi konferencián keresztül is hangot adott annak,
hogy a klímaváltozáshoz való hozzáállás borzasztóan gyenge, és nagy böjtje lesz még ennek.
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Nemzetközi szinten is gyenge a hozzáállás. Nem veszik tudomásul az emberek, hogy
hőhullámos nyári időszakban plusz 1.500-2.000 ember hal meg. Erre konkrét mérési adatok
vannak. Magyarországon naponta meghal körülbelül 350 ember, a hőhullámos napokon pedig
még 60 emberrel többen halnak meg. Erre Szekszárdon is hőségriadó tervet kell készíteni,
konkrét intézkedésekkel. Sok idős ember él a 10 emeletes társasházak felső szintjein teljesen
egyedül, és sokukat senki sem látogatja meg. Szekszárd város az Országos Klímabarát
Települések között az aktivitást tekintve dobogós helyen szerepel, de az események tükrében
ez még mindig kevés.
Kővári László elnök: A bizottság korábbi ülésén elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy ilyen
nagyfokú az érdektelenség. Az utolsó rendezvényükhöz kapcsolódóan két borász is beszámolt
arról, hogy hogyan látja a jövőt. Ennek a rendezvények a szőlő jövője volt a témája. Persze
vannak pozitív hatásai is ennek a dolognak, ugyanis Mészáros Pál elmondta, hogy bizonyos
területeken jobb ízű szőlőt tud termeszteni most, mint korábban. De a közvetett hatások is
óriásiak, mint például a betegségek és a kártevők. Olyan kártevők jelentek meg a térségben,
amelyek korábban még soha sem. A szélsőséges időjárás még komolyabb feladatok elé állítja
a borászokat. Sajnos sok nagyon jó kezdeményezés az érdektelenségbe fullad. Ezen valamilyen
módon mindenképpen változtatni kell, mert Szekszárd kiemelt célként tekint a
környezetvédelemre. A klímaszövetségi üléseken mindig elhangzik, hogy az önkormányzatok
a települési lakosokkal ebben a témában is kellene, hogy tartsák a kapcsolatot. Szekszárd város
10 éve lépett be ebbe a szövetségbe. Ő ekkor úgy gondolta, hogy pillanatok alatt minden
önkormányzat csatlakozni fog ehhez a szövetséghez. Ezzel szemben Szekszárdon kívül csak pár
település csatlakozott Tolna megyéből.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Szekszárd, Bátaszék, Paks és Dombóvár tagja
ennek a szövetségnek.
Kővári László elnök: A 10 év során nagyon sok jó kezdeményezése volt a városnak, mint
például a 10 emeletes társasházakon a napelemes rendszer vagy a vízzel kapcsolatos
tevékenység. Ez utóbbi a következő napirendnél elő fog kerülni. Valóban öt fokkal melegebb
lett a június, amelynek nemcsak a mezőgazdaságra van hatása. Erre sokkal nagyobb figyelmet
kellene fordítani.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Külön szeretné megköszönni az
alapítványnak az aktivitását. Globálisan kell gondolkozni, de lokálisan kell cselekedni.
Ausztráliában 2011-ben elindult a műanyagmentes hónap. Nem érti, hogy miért van az
országban ez a nagy aktivitástalanság. Közös összefogásra van szükség. Az önkormányzat által
meghirdetett IBC tartályokra óriási az igény.
Kővári László elnök: Megköszöni az alapítvány munkáját.
További 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 221/2019. (VII.2.)
határozata
a Zöldtárs Alapítvány 2019. I. félévi beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Zöldtárs Alapítványnak a
klímakoordinátori tevékenységéről szóló, 2019. I. félévre
vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázat jóváhagyására
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy az előzetes egyeztetés során úgy gondolták, hogy
nagyrészt a korábbi programnak megfelelően kellene folytatni ezt a pályázatot. Abban viszont
nem sikerült még megegyezniük, hogy a korábbi pályázatokból kiesett személyek élvezzeneke előnyt a bírálat során. Megkérdezi az alapítvány elnökét, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Elmondja, hogy idén negyedik alkalommal kerül
meghirdetésre a klímaalap pályázat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretének a terhére. A
Szekszárdi Klímakör csapata foglalkozott a klímaalapnak a felosztásával a tavaly beérkezett
pályázatokat figyelembe véve. Tavaly 81 darab IBC tartályra volt keret, ehhez képest 186
személy pályázott. A pályázók köre még nagyobb lett volna, ha menet közben nem állítják le a
pályázási lehetőséget. A másik két területre jóval kisebb volt a jelentkezők száma. Mindezekre
tekintettel azt javasolja a klímakör, hogy a rendelkezésre álló keretet a tavalyi év alapján
osszák fel idén is, vagyis az IBC tartályokra 700.000 forintot, a zöldítésre és az iskolák és óvodák
programjaira 150.000-150.000 forintot biztosítson a bizottság.
Rácz Zoltán bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 8 óra 52 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a pályázat meghirdetése után is eldöntheti a bizottság,
hogy mennyire részesíti előnyben a korábbi években sikertelenül pályázó személyeket.
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Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a
korábbi években meghirdetett pályázatba nem került bele, hogy azok a személyek, akik az
adott év támogatási keretéből kimaradtak, azok automatikusan részt vesznek a következő évi
pályázatban. Ha az idei évi pályázatba ez belekerül, akkor ez utána logikailag már működhet,
de a következő évi keretet lényegiben kiteszik ezek a személyek, ha nem emeli a bizottság a
klímaalap összegét. Éppen ezért ezt a javaslatot nem tartja célszerűnek.
Varga András osztályvezető: Ennek lennének problémás vonzatai. Például lehet, hogy adott
esetben valaki pályázik ebben az évben szekszárdi lakcímmel, de a következő évben viszont
elköltözik a városból.
Kővári László elnök: Korábban felvetődött az is, hogy a városban levő cégekkel is fel lehetne
venni a kapcsolatot, és felhívni őket arra, hogy járuljanak hozzá a klímaalap bővítéséhez. A
bizottság négy millió forintos keretéhez képest az egymillió forintos klímaalap nagy összeg, de
még így is kevés.
Máté Péter bizottsági tag: A pályázati kiírás nem része az előterjesztésnek.
Varga András osztályvezető: Időközben történtek változások. Az alapítványnak nincs olyan
megállapodása az önkormányzattal, amely alapján lefolytathatná a pályázati eljárásokat. Itt
viszont közpénzről van szó. Éppen ezért az önkormányzat bonyolítaná le a pályázati eljárást is.
Az idő rövidsége miatt a hivatal még nem tudta összeállítani a pályázati kiírást.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor most miről dönt a bizottság?
Varga András osztályvezető: Egyelőre arról, hogy a bizottság legutóbbi ülésén elkülönített
egymillió forintos klímaalapot milyen pályázati célokra osztaná fel a bizottság, valamint arról,
hogy a bizottság felkéri a hivatalt arra, hogy az ezzel kapcsolatos pályázati felhívást jelentesse
meg. Legkésőbb szeptember közepét kellene meghatározni a pályázat beadási határidejének,
mert véleménye szerint a választásokig el kellene bírálni.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Augusztusban, a nyár kellős közepén nem biztos,
hogy célszerű ezt meghirdetni. Véleménye szerint szeptemberben kellene csak meghirdetni,
szűkebb beadási határidővel.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További 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:
(Rácz Zoltán bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 222/2019. (VII.2.)
határozata
a 2019. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a szekszárdi klímakörnek a 2019. évi, 1.000.000.Ft összegű klímaalap pályázati céljainak és keretösszegeinek
meghatározására irányuló – előterjesztés szerinti –
javaslatait;
Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati felhívást
jelentesse meg;
Határidő:
Felelős:

2019. július 15.
Märcz László igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beérkezett
pályázatokat terjessze a Bizottság elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint
javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)
(178. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata
időről időre szükségessé válik. Jelen esetben több témakör vonatkozásában is javaslatot tesz
a hivatal a rendelet módosítására. Ezek a módosítások apróbb jellegűek. Az előterjesztésben
szereplő valamennyi módosítás tartalmaz indokolást is, így nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Máté Péter bizottsági tag: A területfejlesztés igazgatása alatt mit kell érteni?
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dr. Molnár Kata jegyző: A kéményseprő-ipari szolgáltatással függ össze. Az önkormányzat kap
a Magyar Államkincstártól ezzel kapcsolatban egy tájékoztatást arról, hogy hogyan kell
elszámolni az ezzel kapcsolatos bevételekkel és kiadásokkal. A jogi személyek esetében
végzett kéményseprő-ipari szolgáltatás bevétele az önkormányzatot illeti meg. A
katasztrófavédelem az önkormányzat részére küldi meg azokat a lapokat, amelyek arra
vonatkoznak, hogy el lett végezve a kéményseprés a jogi személyeknél. A bevételt viszont az
önkormányzatnak kell realizálni.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt az önkormányzat számlázza ki?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a lap, amelyet a katasztrófavédelem készít el, már maga a
számviteli bizonylat, de ezt megküldi a katasztrófavédelem az önkormányzatnak, mert a
jogszabály szerint ez a bevétel az önkormányzatot illeti meg. Ezt az önkormányzatnak kell
beszedni és lekönyvelni. Ezt kellett most helyre tenni a törzskönyvben.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a hivatal engedélyezett
létszámkeretére vonatkozó létszám tartalmazza a másféle forrásból finanszírozott, határozott
idejű jogviszonyban foglalkoztatottak számát is.
dr. Molnár Kata jegyző: A pályázatok tartalmaznak foglalkoztatásra is keretet. Korábban már
kért az önkormányzat 2019. december 31-i határidőig két ilyen státuszt. Ez azt jelenti, hogy
ezt a két álláshelyet teljes egészében pályázati forrásból finanszírozza az önkormányzat. Már
most láthatóvá vált, hogy ennek a két státusznak a meghosszabbítására lesz lehetőség.
Máté Péter bizottsági tag: Mit dolgoznak ezek a kollégák?
dr. Molnár Kata jegyző: Projektmenedzseri feladatokat látnak el.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben szerepel a városmarketing tevékenység
egységes koordinálása is.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez korábban nem a polgármesteri kabinet, hanem a Stratégiai
Tervezési Osztály hatáskörébe tartózott, de a gyakorlat alapján ezt célszerű lenne módosítani.
A hivatal úgy gondolja, hogy ez a feladatkör a polgármesteri kabinetnél lenne jó helyen.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben olvasható a szépkorúak karácsonyi támogatási
is.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez egy korábbi döntésnek az átvezetését jelenti az Ügyrendben.
Elmondja még, hogy a Közgyűlés tavalyi döntése értelmében a térítési díjhátralékok esetében
lehetőség van az étkeztetés felfüggesztésére. Ezt a jegyzői hatáskörbe utalta a Közgyűlés, de
eddig még nem éltek ezzel a lehetőséggel, hanem igyekeztek a Humánszolgáltató Központot
(a továbbiakban: HSZK) megkeresni a családdal való kapcsolatfelvétel érdekében. Most viszont
úgy látják, hogy egy-két esetben szükség van ilyen döntés meghozatalára. Ezt igyekeznek a
lehető legjobban körbejárni. Abban az esetben, ha a HSZK egy családgondozás után azt a
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választ adja vissza a hivatalnak, hogy nem veszélyezteti a gyermeket az étkeztetés
szüneteltetése, és csak hanyagságból nem fizetik meg a szülők a díjat, nem pedig azért, mert
nincs pénzük, akkor meg lehetne lépni az étkeztetés felfüggesztését annak érdekében, hogy a
térítési díjhátralék tovább ne emelkedjen.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nagyon nem ért egyet a városmarketingnek a kabinethez való
átadásával. Polgármester úr eddig is teljesen kisajátította a városmarketinget, hiszen ő
szerepel gyakorlatilag mindenütt, így a televízióban, a rádióban, sőt még külön újságja is van.
Ezt már nem kellene tovább erősíteni. Sokkal jobb helyen volt a városmarketing a Stratégiai
Tervezési Osztálynál. Ez egy munka, amelyet nem a kampányra kellene felhasználni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 223/2019. (VII.2.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati
rendeletek módosításáról, továbbá az SZMSZ 6. s 7.
függelékének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet,
valamint a más önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
rendelettervezetet, továbbá az előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének
meghosszabbítására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 224/2019. (VII.2.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási
szerződésének meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének
meghosszabbítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Rieger Beáta 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 225/2019. (VII.2.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető: Elmondja, hogy változott az a jogszabályi környezet, amely
érinti ezt a rendeletet, így sor kell, hogy kerüljön a módosításra. 2017-ben döntött úgy a
Közgyűlés, hogy az ún. turistavadász szoftver alkalmazására és használatára kötelezi a helyi
szálláshelyadókat. Ez már akkor egy webes felület volt, és elektronikusan lehetett
nyilvántartani és vezetni a bejelentő lapokat, illetve a vendégkönyvet. Az idei évtől
szakaszosan bevezetésre kerül a Nemzeti Turisztikai Adatkezelőnek egy központi szoftvere,
amelyet július 1-jétől a nagyobb szállodáknak már alkalmazniuk kell kötelező jelleggel. Év
végéig pedig valamennyi szálláshely-szolgáltatónak alkalmaznia kell vagy ezt a szoftvert, vagy
pedig olyan szoftvert, amellyel teljesíteni tudja a kötelező adatszolgáltatást. A turistavadász
szoftver viszont ilyen jellegű adatokat nem gyűjt, ez ugyanis kimondottan az idegenforgalmi
adóhoz készített alkalmazás, így indokolatlan lenne a használatára kötelezni a helyi
szállásadókat, hiszen ez egy kettős nyilvántartás vezetésére kötelezné őket. Az új központi
szoftver is tudni fogja mindazokat az adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket az
önkormányzat megvásárolt, és a szállásadóknak átadott. Elmondja, hogy erről a változásról
minden egyes szállásadót külön levélben értesítettek. A rendelet elfogadását követően a
honlapon is meg fog jelenni egy tájékoztató levél.
Kővári László elnök: Innentől kezdve ez a turistavadász szoftver teljesen meg fog szűnni?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Év végéig még használható.
Kővári László elnök: Az új szoftver bevezetésével a szállásadók gyakorlatilag önmaguk
rendelkeznek?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Igen. A nyolc férőhelynél kisebb szállásadók ingyenesen meg
fogják kapni az állami költségvetésből, a többi szállásadónak viszont meg kell vásárolnia.
Kővári László elnök: Az új rendszer az alkalmi szállásbiztosítási lehetőségre is vonatkozik?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Igen, mindenre. Ez sokkal bővebb körű adatszolgáltatást foglal
magába, mint a turistavadász szoftver. Ez utóbbi kimondottan csak a vendégéjszakára
vonatkozik. Az új szoftver esetében mindenre kell adatot szolgáltatni, például az étkezésre is.
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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 226/2019. (VII.2.)
határozata
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az idegenforgalmi adóról szóló
25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési megállapodás megkötésére
(185. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodás a Magyar Íjász Szövetség javaslata, a
hivatalon belül az érintettekkel még folyamatban van az egyezetés arról, hogy az
önkormányzatnak ezt milyen tartalommal kellene elfogadnia, és, hogy milyen kötelezettséget
kellene vállalnia.
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 227/2019. (VII.2.)
határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség
között
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között
együttműködési
megállapodás
megkötésére”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézményekben közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések módosítására
(187. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Elmondja, hogy az előterjesztésben két szerződés
módosítására tesz javaslatot a hivatal. Szükséges módosítani egyrészt a Kölyökmenza Kft-vel
kötött vállalkozási szerződést, másrészt pedig a Kölyökmenza Kft-vel és a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft-vel megkötött főző és tároló konyhák bérletére vonatkozó szerződést. Sor
került a hivatalban belső ellenőrzésre, illetve térítési díjemelésre is. A vállalkozási szerződést
a közbeszerzési tanácsadó készítette el, tekintettel arra, hogy ez a közbeszerzési eljárás
keretében került megkötésre. Ez csak apróbb módosításokat tartalmaz. A bérleti szerződésben
pedig az almérőkkel nem rendelkező konyháknál egy rezsi átalányt fizet a Kölyökmenza Kft. az
intézmények részére. Ennek az átalánynak a megemelésére tesz javaslatot a hivatal.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mikor jár le a szerződés a Kölyökmenza Kft-vel?
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Úgy tudja, hogy 2021-ben.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 228/2019. (VII.2.)
határozata
közétkeztetés
biztosítására
vonatkozó
szerződések
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
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intézményekben közétkeztetés biztosítására vonatkozó
szerződések módosítására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges módosításának megindítása
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy a volt teniszpálya területén egy állandó jégpályát
szeretne a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft., illetve az önkormányzat. Igen nagy
önmérsékletet tanúsított eddig az önkormányzat, mert alacsony beépítési mutatókat
határozott meg a Rendezési Tervben. Az országos jogszabály ugyanis ennél magasabbat is
lehetővé tesz. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy magasabb beépítettséget és kisebb
zöldfelületi arányt határozzon meg az önkormányzat.
Kővári László elnök: A jégpálya mellett kiszolgáló épületek is lesznek?
Herr Teréz főépítész: A tervezésben addig még nem jutottak el, hogy új kiszolgáló épületet
hoznának létre, vagy pedig a meglévőt használnák fel. Viszont látható, hogy az alacsony
beépítettség mellett nem lehet megvalósítani területfejlesztést. Tíz méteres magasság van
megengedve, de elképzelhető, hogy ez sem lesz elegendő.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint ebbe a magasságba bele kell, hogy férjen.
Zaják Rita képviselő: Amikor megemelkedik a beépíthetőség, kell-e kötelezettséget vállalni a
zöldfelület pótlására?
Herr Teréz főépítész: Nincs ilyen kötelezettség. Ez a terület beépítésre szánt övezet volt eddig
is.
Zaják Rita képviselő: Ezzel a területtel kapcsolatban hol lehet a konkrét elképzeléseket
megnézni? Mert volt itt már sportszállóval kapcsolatos elképzelés is.
Kővári László elnök: Az máshol volt.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a napirendhez nem kapcsolódik.
Zaják Rita képviselő: Reméli, hogy felteheti azért azt a kérdést, hogy hol lehet megnézni
ezeket az elképzeléseket.
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Herr Teréz főépítész: Pillanatnyilag sehol sem lehet megnézni. Ez még csak egy előkészítő
munka, ezt követően kerül majd sor a konkrét tervezésre.
Kővári László elnök: Ami szintén a bizottság elé fog kerülni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Messzemenőleg nem ért egyet ezzel. Ez a sportcentrumnak
nevezett valami már így is nagyon sűrűn beépített, a zöldfelület pedig nemhogy nem sok,
hanem nagyon kevés. Így nagyon nem ért egyet a zöldfelület csökkentésével. Ha nem felel
meg egy tíz méter magas épület, mert toronyházat akar valaki a sportcentrum területére
építeni, akkor az az illető ne építsen ilyet. Teljesen logikátlannak tart egy ilyesfajta valamit. A
másik dolog, amelyet Zaják Rita képviselő asszony is vitat, hogy milyen beruházási program
szerint valósulnak ezek meg. Itt semmiről nincs olyan beruházási program, amelyet ő már
látott volna az elmúlt négy és fél év alatt. Egyetlen beruházási programot sem látott. Nem volt
a bizottság előtt sem. Milyen alapon dolgoznak emberek? Ki adja a megbízást?
Kővári László elnök: Nem tudja, hogy a képviselő úr az elmúlt négy év alatt bedugta-e a fülét,
vagy lehunyta-e a szemét. Nem szeretné, ha a képviselő úr azt állítaná, hogy egyetlen egy
beruházási tervvel sem találkozott. Nem igaz az, hogy itt senki nem tud semmiről. Ha valaki
nem tud valamiről, az az ő hibája. Nem lenne szabad ilyen vitákba bele menni.
Herr Teréz főépítész: A szakmai kérdéshez hozzá tud szólni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Megemelt hanggal jelzi, hogy ez szakmai kérdés volt. Megemelt
hangon kérdezi Kővári Lászlótól, hogy látott-e beruházási programot bármelyik nagy munkára.
Továbbra is emelt hangon mondja, hogy nem láthatott, hiszen ő sem látott, ugyanis nem volt
itt sosem olyan.
Kővári László elnök: Megkéri Rácz Zoltánt, hogy vegye lejjebb a hangját, vagy a jövőben
megvonja tőle a szót, ha ilyen stílusban beszél.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem érti, hogy milyen stílusra utal az elnök úr. Véleménye szerint
nem ő kezdett el kiabálni.
Kővári László elnök: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
További 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:
(Rácz Zoltán bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 229/2019. (VII.2.)
határozata
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a településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2019/6. számú részleges módosításának megindítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2. sz. módosításának
elfogadása
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ez a napirendi pont és a következő is három alkalommal volt már a
Közgyűlés és a bizottság előtt. Az egyik előterjesztés a KÖZ-MEG-VILL Kft. Keselyűsi úti
telephelyének a beépíthetővé nyilvánításáról szól, a másik pedig a Borzsák utca feletti
területen levő út nyomvonalának az áthelyezésével kapcsolatos. Mindkét ügyben lezárultak
az egyeztetések. Az előterjesztésben az állami főépítész záró véleménye még nem szerepel,
de a tegnapi napon ez is megérkezett, és az állami főépítész is elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 230/2019. (VII.2.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei
2019/2. sz. módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/2. sz. módosításának
elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök
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13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/3. sz. módosításának
elfogadása
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Az előző napirendi pontnál ismertette ezt 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 231/2019. (VII.2.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei
2019/3. sz. módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/3. sz. módosításának
elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Elmondja, hogy a pályázat vonatkozásában a
kivitelező jelezte, hogy hiányos a kiviteli terv, ugyanis a szennyvíz- és az ivóvíz bekötések nem
a terv szerint vannak feltüntetve. Ezzel kapcsolatban pótmunka igény merült fel ennek a
kialakítására. A pótmunka ajánlat értéke 4.117.132 forint. Tekintettel arra, hogy pótmunka
vált szükségessé, a határidőt is szeretné módosítani a kivitelező július 31-ről szeptember 15re. A műszaki ellenőr megvizsgálta a pótmunka igényt és a határidő hosszabbítást is, és egyet
ért vele.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezekkel a tervmódosításokkal egyáltalán nem ért egyet. Ha egy
tervező nem képes arra, hogy feltárja a területen, hogy hol vannak a közművek, és nem képes
arra, hogy feltárja, hogy milyen a talaj minősége, akkor attól a tervezőtől meg kell vonni a
bizalmat, és nem szabad több munkát adni neki. Most már sorozatban, szinte minden
harmadik hónapban bejön egy ilyen kérelem. Ezzel nem tud egyet érteni. Azokat a tervezőket,
akik nem képesek tisztességes munkát csinálni, szankcionálni kellene.
Máté Péter bizottsági tag: Valamilyen információhiány biztos, hogy volt. De kérdezi Rácz
Zoltántól, hogy ebben az esetben mit javasolna. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy nem
fogadja el a kérelmet, mert így nem készülne el a bölcsőde.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Szankciót javasol a tervezővel szemben. De nemcsak egy „ejnyebejnye” típusú szankciót.
Kővári László elnök: Egyetértve ezzel, neki is a véleménye, hogy be kell fejezni a munkát, de
ezt a négy millió forintot máshol is fel lehetne használni. Úgy gondolja, hogy ezt a négy millió
forintot akkor önerőből kell, hogy biztosítsa az önkormányzat. Éppen ezért a határozati
javaslat támogatása mellett egy külön pontban meg kellene állapítani a tervezői felelősséget.
Nem tudja, hogy a műszaki ellenőrnek van-e ebben tenni valója, de ő meg jóváhagyta a
kérelmet. Sorozatban mennek el a milliók ilyen kérelmekre. Ez komoly, súlyos saját erő igényt
jelent. Máshol meg nincs pénz 50.000-100.000 forintos kérelmek támogatására.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Van lehetőség arra, hogy a tartalék keretről
kerüljön sor az átcsoportosításra.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a bizottságot, hogy ez a négy millió forint nem jelent
önerőt az önkormányzatnak.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: A pályázat tartalék soráról át lehet csoportosítani
ezt az összeget a pályázat építési sorára.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné megkérni Märcz László igazgatóságvezetőt, hogy
tájékoztassa erről az ügyről a bizottságot.
Märcz László igazgatóságvezető: Igazából ebben az esetben komplexen kellene nézni az egész
esetet, így azt is, hogy az építő iparban az emberek hogyan találnak tervezőket, és, hogy a
tervezőknek mennyi idejük van a tervek elkészítésére. Véleménye szerint igen nehéz tervezőt
találni ezekre a beruházásokra. Úgy érzi, hogy ez egy általános probléma, és gyakorlatilag
minden tervezésnél előkerülnek ilyen kérelmek. Néha örülni kell annak is, ha talál az ember
tervezőt.
Máté Péter bizottsági tag: Ez tényleg így van, csak nagyon kellemetlen, hogy van mondjuk tíz
millió forint támogatás, amelyhez van tíz millió forint önerő betervezve, majd a projekt végére
15 millió forintra emelkedik az önerő.
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dr. Molnár Kata jegyző: Ebben az esetben nem nő az önerő.
Máté Péter bizottsági tag: De a pályázatból nem lehet kifizetni a pótmunkát.
dr. Molnár Kata jegyző: De igen. A pályázati támogatás keretéből ki lehet fizetni az önerőt.
Zaják Rita képviselő: Eddig mindig önerőt kellett hozzátenni ezekhez a beruházásokhoz.
Szegedi Attila bizottsági tag: Véleménye szerint nem lenne célravezető, ha azt mondanák egy
tervezőnek, hogy nem kap többet munkát. Százalékos arányban lefektetett kockázati tényezőt
kellene bevenni minden ilyen beruházásba. Csak anyagilag lehet motiválni az embereket.
Máté Péter bizottsági tag: Az ember általában olcsón és gyorsan akar munkát végeztetni, a
bírálati szempont pedig tízből kilencszer a legjobb ajánlati ár. Ez nem feltétlen jó.
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen, mert, ha rossz mérnöki munkát fog ki az önkormányzat a
legkedvezőbb ár alapján, akkor utána önerőt kell, hogy biztosítson.
Kővári László elnök: Az elmondottakra tekintettel az eredeti határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, kiegészítés nélkül.
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 232/2019. (VII.2.)
határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE12017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című
projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök
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15. napirendi pont:
Javaslat a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című
projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(184. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ennél az esetnél önerőről lesz viszont szó. A két temetőhöz
előtetőt szeretne építeni az önkormányzat. Az eredeti költségvetés, amely alapján az
önkormányzat a pályázatot benyújtotta, bruttó 49.644.441 forint volt, amelyből a támogatás
mértéke 39.500.001 forint, az önerő pedig 10.144.440 forint. Időközben megérkeztek az
ajánlatok, amely alapján a teljes költség 66.431.441 forint lenne, vagyis az eddigi körülbelül 10
millió forintos önerőhöz még hozzá kell, hogy tegyen az önkormányzat bruttó 16.787.000
forintot.
Kővári László elnök: A pályázat beadásakor készített-e valaki előzetes terveket?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, de most is ez alapján jöttek be az ajánlatok.
Máté Péter bizottsági tag: Azon van a hangsúly, hogy mikor adta be az önkormányzat a
pályázatot, és mikor fogja megvalósítani a beruházást.
Märcz László igazgatóságvezető: Nemrég olvasott egy kimutatást arról, hogy az utóbbi három
évben 44 százalékot emelkedtek az árak, az előtte levő három évben pedig összesen másfél
százalékot.
Máté Péter bizottsági tag: Itt az időintervallum miatt emelkedtek az árak.
Zaják Rita képviselő: A tervek mikor készültek?
Kővári László elnök: Három-négy éve. Ha az önkormányzat meg szeretné valósítani ezt a
beruházást, akkor mindenképpen biztosítani kell ezt az összeg.
Máté Péter bizottsági tag: Ezekre a ravatalozókra szükség van. Több környező faluban is van
árnyékos ravatalozó.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mi kerül ezen 24 millió forintba?
Zaják Rita képviselő: 66 millió forintról van szó, nem 24-ről.
Märcz László igazgatóságvezető: Ez az összeg tartalmazza a régi ravatalozók felújítását és a
harangöntést is.
Kővári László elnök: Véleménye szerint már a ravatalozó felújítása is komoly összeg.
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Märcz László igazgatóságvezető: Folyamatban van egy ideiglenes ravatalozó is, hogy addig is
lehessen temetést tartani, amíg tart a beruházás.
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 233/2019. (VII.2.)
határozata
a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása,
előtetők építése” című projekt kivitelezéséhez szükséges
fedezet biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a JETA-95-2017
azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című
projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan értékesítésére
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az önkormányzat több alkalommal is meghirdetett már olyan
területeket, amelyek az Ipari Parkban találhatóak. Jelen esetben egy több, mint egy hektáros
területről van szó. A Domi Transport ügyvezetője beadott egy kérelmet, miszerint ebből a
területből szeretne megvásárolni egy 3.000 m2-es részt. Az előterjesztés ennek a kérelemnek
az elbírálására tesz javaslatot. Sor került forgalmi értékbecslésre is, amely a korábbi
értékesítési gyakorlatnak megfelelően 5.000 forint/m2 + ÁFA összegben határozta meg az
ingatlannak a forgalmi értékét.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nincs olyan cég, amely megvenné az egész
területet, így támogatná a kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 234/2019. (VII.2.)
határozata
az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan
értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Ipari Parkban
található önkormányzati ingatlan értékesítésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük jóváhagyására
(173. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 42 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy az első négy pontot a bizottság korábban már
tárgyalta, és jóvá is hagyta az értékesítéseket. Akkor ezek az ingatlanok még forgalomképtelen
vagyontárgynak minősültek, de azóta már megtörtént az átminősítés. Ezek a területek mind
helyi közutak voltak, de közcélt már nem szolgáltak, így a közlekedési hatóságnál át lettek
minősítve magán úttá, így megnyílt a lehetőség az értékesítés végbemenetelére, de szükség
van a Közgyűlés átsoroló döntésére. Az ötödik pont viszont egy új kérelem, amelyet a bizottság
egy későbbi napirendi pont keretében fog megtárgyalni. Függetlenül attól, hogy milyen
döntést fog hozni a bizottság, javaslatot tesz az előterjesztés ebben az esetben is az
átminősítésre. Ez az út az ingatlan-nyilvántartásban is saját használatú útként szerepel. A
jogszabály meghatározza, hogy mely vagyontárgyak minősülnek forgalomképtelennek, a
közutakat pedig ebbe a körbe sorolja. A saját használatú utakat azonban nem kell a
forgalomképtelen vagyontárgyak közé sorolni.
Kővári László elnök: Az értékesítési árat most kell, hogy meghatározza a bizottság?
Varga András osztályvezető: Nem, azt majd annál a napirendi pontnál.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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További 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 235/2019. (VII.2.)
határozata
önkormányzati ingatlanok átminősítéséről és az értékesítésük
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat önkormányzati
ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Tájékoztató a köztemetők 2018-2019. évi működéséről
(176. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a megkötött szerződés alapján került
benyújtásra ez a tájékoztató.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 44 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Az újvárosi temetőnél látja is a leírt folyamatokat, a régi ravatalozó teteje
fel lett gyakorlatilag újítva.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, és támfalbővítés is volt, és ez miatt van a különbség.
Kővári László elnök: Melyik részen kellett a támfal?
Märcz László igazgatóságvezető: Az újvárosi temetőnél van egy komoly probléma, ugyanis
lassan betelik a temetkezési hely. Lent van még egy nagyobb hely, de ott a támfalakat
valószínűleg lépcsős módon kell megoldani a szintkülönbség miatt.
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Gyurkovics János bizottsági tag: Tehát gyakorlatilag a ravatalozók alá kell a támfal.
Kővári László elnök: Egy lakó többször megkereste már a fogadó óráján, és elmondta neki,
hogy a kriptájuk a kerítés mellett van a patak oldalán. Ott csak egy drótkerítés van, és az illető
úgy érzi, hogy ez veszélyezteti a kriptájukat. Szeretné, ha a hivatal megnézné, hogy van-e
lehetőség a régi kerítés helyre állítására. A lakók nem tehetnek arról, hogy ki lett bontva a
kerítés.
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 236/2019. (VII.2.)
határozata
a köztemetők 2018-2019. évi működéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köztemetők 2018-2019. évi
működéséről szóló tájékoztató a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
A Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Korporáció Kft. Jogásznap elnevezéssel ingyenes jogi
segítségnyújtást adott júniusban a Liszt Ferenc téren két darab kilenc négyzetméteres
sátorban. Az ehhez kapcsolódó közterület-használati díj 1.980 forint.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 237/2019. (VII.2.)
határozata
a Korporáció Kft. közterület használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Korporáció Kft. Jogásznap elnevezésű rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
A Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 238/2019. (VII.2.)
határozata
a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szent
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Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat ártalomcsökkentő programjának lebonyolítása
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
Javaslat a Bor utca – Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének módosítására
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Máté Péter megtekintette a helyszínt,
ezért megkéri, hogy mondja el a véleményét a kérelemről.
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy a kérelmet nem támogatná, viszont felhívná a
hivatalt arra, hogy az útkereszteződésben a belátást akadályozó növényzetet, bokrokat vágja
vissza.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy úgy érzi a hivatal, hogy a szurdikokkal kapcsolatban
indokolatlan kérések érkeznek. Véleménye szerint ki kellene majd dolgozni egy szurdik
programot. Jelenleg van két közvilágítást érintő kérelem szurdikot illetően a hivatalnál. Ez egy
olyan kivételes természeti jelenség, amelyet védeni kellene. Sokszor egy lakó kezdeményez
valamit a hivatalnál, de később kiderül, hogy a többi ott lakó ezt ellenzi. A lakók azért
választották ezeket a területeket, mert szeretnék a szurdikok előnyeit élvezni, amelyek viszont
megszűnnének, ha ott további beavatkozásokra kerülne sor. Úgy gondolja, hogy komplexebb
módon kellene ezt a kérést kezelni, nem beszélve arról, hogy házon belül is eltérő álláspontok
vannak a belterület bővítéséről. Ez utóbbi kérdés a bizottság előtt is többször felmerült.
Elmondja, hogy egyáltalán nem ért egyet a belterület bővítésével, mert úgy gondolja, hogy
nem indokolja semmi a belterület növelését, sem településrendezési érdek, sem pedig
üzemeltetési érdek.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nagyon nem ért egyet azzal a mondattal, hogy nem kellene tovább
bővíteni a belterületet. Ez egy vicc, hogy a Hosszúvölgy utca végén ott van egy teljesen
összefüggő tanyabokor, amelyet igenis belterületté kellene nyilvánítani. Az ott lakóknak a
legalapvetőbb érdekük lenne, hogy erre sor kerüljön. A Bor utcát nem kellett volna bővíteni,
de az már megtörtént. Vannak olyan területek, ahol igenis bővíteni kellene. Ő is látta, hogy
elkészült jó néhány szurdiknak a betonozása, vápásítása. Egyszerűen döbbenetes és
felháborító, hogy egyes telektulajdonosok hagyják, hogy a csalán befedje az utat. Ezek a
személyek nem hajlandók semmit sem megcsinálni. Véleménye szerint bizonyos mértékig
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igenis kötelessége a terület tulajdonosának az út közvetlen járhatóságának a biztosítása. Erre
valamilyen szabályozást kellene, hogy kialakítson a város. Minden mással egyetért.
Kővári László elnök: A Benedek szurdikhoz kellene lámpa, mert elég sok ott a randalírozás. A
kereszteződéseknél pedig mindenhol kellene biztosítani a láthatóságot. A mezőőrök jelezzék,
hogy hol nem látható be a kereszteződés. Felvetődött az is, hogy a Munkácsy utcára a kórház
felöl felmenve nem lehet látni a tükröt.
Máté Péter bizottsági tag: Már lehet, ez a probléma megoldódott.
Kővári László elnök: A Kapisztrán utcánál sem lehet látni a táblát.
Máté Péter bizottsági tag: A LIDL-nél, ha nem működik a lámpa, akkor elég nehéz
kikanyarodni, mert a bal oldali háznál nagy bokrok vannak túlnőve, és akadályozzák a kilátást.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ott a múlt héten le lett vágva a növényzet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztésben foglalt javaslatok
megvalósítását ne támogassa. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri
Hivatalt arra, hogy az útkereszteződésben a belátást akadályozó növényzetet, bokrokat vágja
vissza.
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 239/2019. (VII.2.)
határozata
a Bor utca – Árnyas szurdik kereszteződésének forgalmi
rendjéről
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 Bor utca – Árnyas szurdik kereszteződésének
forgalmi rendjére irányuló javaslatot, és az abban foglaltak
megvalósítását nem támogatja. A bizottság felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az útkereszteződésben a belátást
akadályozó növényzetet, bokrokat vágja vissza.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető
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22. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az előterjesztés két kérelmet tartalmaz. Az első pontban
megjelölt kérelemnél egy osztatlan közös tulajdonban lévő erdő művelési ágú 2.858. m 2
nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő területet szeretne megvásárolni a kérelmező. A
kérelmező szeretné megszüntetni az osztatlan közös tulajdont, és a szomszédos ingatlanokat
egységes területként kezelni, és a szőlő művelési ágat visszaállítani. A minimál árat ebben az
esetben is meg kellene, hogy határozza a bizottság.
Máté Péter bizottsági tag: 250 forintra tesz javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását a 250 forintos minimál árral.
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 240/2019. (VII.2.)
határozata
a Szekszárd 7892 hrsz-ú, erdő művelési ágú földterület 1/14
részének értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd
7892 hrsz-ú, erdő művelési ágú földterület 1/14 részének
(205 m2) értékesítéséhez Gyöngyösi Zsolt (7100 Szekszárd,
Szluha Gy. u. 14.) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, amely nem lehet kevesebb 250,- Ft/m2 + ÁFA
összegnél.
A földhivatali eljárással és az adásvételi szerződés
elkészítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
34
0702jkv

Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Kővári László elnök

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

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester

Varga András osztályvezető: Az előterjesztés második része a Csötönyi völggyel kapcsolatos.
A 10.596/8 hrsz-ú út az ingatlan-nyilvántartásban saját használatú útként van megjelölve. Ez
az a terület, amelyről pár napirenddel előbb szó volt. A terület közcélú funkciót nem lát el,
ezért javasolja az értékesítését.
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben is 250 forintot javasol minimálárnak.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását a 250 forintos minimál árral.
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 241/2019. (VII.2.)
határozata
a 10596/8 út átminősítéséről és tulajdonjogának átruházásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd
10596/8 hrsz-ú kivett saját használatú út értékesítéséhez
Gajzágó Mariann (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 39. fsz. 1.)
részére – haszonélvezőként Ferenci Richárdot (7100
Szekszárd, Csötönyi völgy 10574/5 hrsz.) megjelölve - az
előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben
szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb
250- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
A földhivatali eljárással és az adásvételi szerződés
elkészítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
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Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlant sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé,
mivel már nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

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

2019. november 30.
Ács Rezső polgármester

23. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2019. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Nem tudja, hogy ki fog bent ülni az autóban, de a lakótelepi belső
utakra és a zsákutcákra is be kell menni, különben nem lesz eredményes a szúnyoggyérítés.
dr. Molnár Kata jegyző: Véleménye szerint a hivatal dolgozói közül senkinek sem kellene bent
ülni az autóban, mert ez a gyérítés nem a hivatal felelőssége.
Máté Péter bizottsági tag: Felelősségre tudja az önkormányzat vonni azt a személyt, aki végzi
a gyérítést?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a gyérítés, ami most megy, az a katasztrófavédelem pénzéből kerül
finanszírozásra, de a hivatal dolgozói mégis bent ülnek az autókban, és rájuk hárul a felelősség.
Máté Péter bizottsági tag: Lehet kontrolálni a gyérítést?
dr. Molnár Kata jegyző: Van GPS az autókban.
Máté Péter bizottsági tag: Ez alapján van jogorvoslati lehetőség?
dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzatnak nem, mert nem áll szerződéses jogviszonyban
azzal, aki a gyérítést végzi. Nem az önkormányzat a megrendelő.
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Kővári László elnök: Esőben nem kellett volna gyéríteni.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez ügyben reklamált is az önkormányzat.
Zaják Rita képviselő: A lakosság nevében meg lehetne fogalmazni azt a kérést, tekintettel arra,
hogy méregről van szó, hogy esőben feleslegesen ne mérgezzék a környezetet. Az eső alatt
végzett gyérítés csak arra volt jó, hogy a lakók beszívják a mérget.
dr. Molnár Kata jegyző: Ezt megírták a katasztrófavédelemnek.
Varga András osztályvezető: Ez nem méreg, így az emberre nem veszélyes.
Zaják Rita képviselő: De jót sem tesz.
Máté Péter bizottsági tag: Minden lakótelepi útra el kellene küldeni az autókat. Ha nem
mennek be mindenhova az autók, akkor a gyérítés nem ér semmit. A Tartsay lakótelep igen
nagy, és sok fa és bokor van ott rengeteg szúnyoggal. Ne csak a főutakon menjenek az autók.
Szegedi Attila bizottsági tag: Lehet, hogy kellene egy bejárási programtervet készíteni.
dr. Molnár Kata jegyző: A vállalkozónak van bejárási terve, amelyet a sofőr GPS-en tud nézni.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem mentek be a zsákutcákba az autók.
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 242/2019. (VII.2.)
határozata
a 2019. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre irányuló 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 az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2019.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján a
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legkedvezőbb ajánlatot tevő Rovért Kft-vel (5630, Békés
Verseny u. 4.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. július 10.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. július 5.
Ács Rezső polgármester

24. napirendi pont:
Kérelem a Napfény utca 20. előtt sebességcsökkentő küszöb beépítésére
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Általában nem híve a bizottság a fekvőrendőr kihelyezésének. Véleménye
szerint emelkedőhöz nem célszerű fekvőrendőrt rakni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A tér- és útviszony mellett ez kivitelezhetetlen.
Máté Péter bizottsági tag: El kellene utasítani ezt a kérelmet.
Zaják Rita képviselő: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan lenne egy kérése. Elmondja,
hogy ebben az utcában nőtt fel. Ez az utca zsákutca volt. Viszont amióta meg lett nyitva, azóta
iszonyatosan nagy az átmenő forgalom, és nem 20-30 km/óra sebességgel mennek a
járművek, hanem sokkal gyorsabban. Nemcsak a dombon felfele, hanem az egész utcában.
Úgy számolta, hogy 68-as az utolsó házszám. Azt nem tudja, hogy a lefelé vezető út rendes úte, vagy csak vízelvezető. Nem tudja, hogy útnak minősül-e.
Kővári László elnök: Átjárnak onnét is.
Zaják Rita képviselő: Az, aki fentről jön, és nem szeretne az Alisca utcáig lemenni, mind
átmegy a Napfény utcán, ráadásul gyorsan. Ha próba jelleggel úgy le lenne zárva, mint régen,
akkor lentről az közelítené meg az utcát, aki lent lakik, fentről pedig a fent lakók. Így a forgalom
megszűnne, és a domb alján fekvőrendőr nélkül is megoldódna a probléma. Nagyon sokan
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poénből mennek ezen az utcán, szándékosan nagy gázzal. Ha fentről nagy tempóval jön lefelé
egy autó, az nagyon félelmetes. Elmondja még, hogy sok a kisgyermek ebben az utcában.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ennek az elképzelésnek van egy másik olvasata is.
Zaják Rita képviselő: Próba jelleggel be lehetne vezetni. Régen így volt. Nem tudja, hogy mi a
másik olvasata. De sokan mondták, hogy ez az elképzelés békésebb lenne mindenkinek.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha le lenne zárva az utca közepe, a kukásautók nem biztos, hogy
meg tudnának ott fordulni vagy ki tudnának tolatni téli időszakban. Ha egy hétig nem lenne
elvíve onnan a szemét, abból nagy felháborodás lenne.
Zaják Rita képviselő: Ott van egy forduló a végén.
Szegedi Attila bizottsági tag: A mostani autóknak ez már nem elég.
Máté Péter bizottsági tag: Régen sokkal kisebb autók voltak még.
Kővári László elnök: Sebességkorlátozó tábla van ott?
Zaják Rita képviselő: Van, de úgy tudja, hogy egy diófa eltakarja.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ráadásul ez az utca semmivel sem szűkebb, mint a Fáy utca,
amelyiken kamion is közlekedik.
Zaják Rita képviselő: A lenti része azért szűkebb.
Szegedi Attila bizottsági tag: Alulról, a temető felől megjön a bútorszállító kamion a Fáy
utcába, de mivel nem szeretne kitolatni a nyerges vontató, ezért végigmegy az utcán úgy, hogy
az összes fát megmetéli.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt a kamiont akkor fel kell jelenteni, ugyanis 12 tonnás
súlykorlátozás van az egész városra.
Zaják Rita képviselő: A kukások műszaki vezetőjével fel kellene venni a kapcsolatot. Biztos van
valami megoldás.
Máté Péter bizottsági tag: Kellene kialakítani egy fordulót lentről, és egyet fentről.
Zaják Rita képviselő: Fentről van.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha középen meg lenne osztva az utca, akkor a lezárásnak mind a
két végéhez kell egy forduló, különben nem fog tudni felmenni a kukásautó a domb felöli
részhez.
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Zaják Rita képviselő: Ezt megérti és elfogadja. De egy sorompót valahogy csak ki tud kerülni
egy kukásautó. Akár oda is mehet, és fel is nyithatja.
Kővári László elnök: Megkéri Märcz Lászlót, hogy vizsgálja meg, hogy ezt a problémát hogyan
lehetne megoldani.
Zaják Rita képviselő: A fekvőrendőrt ő sem támogatná egyébként.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság utasítsa el a kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kérelem elutasítására vonatkozó 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 243/2019. (VII.2.)
határozata
a Napfény utca 20. számú társasház előtt sebességcsökkentő
küszöb beépítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 Napfény utca 20. előtt sebességcsökkentő
küszöb beépítésével kapcsolatos kérelmet, és az abban foglalt
javaslat megvalósítását nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 244/2019. (VII.2.)
határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy
a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretéből
250.000,- Ft összeget csoportosítson át a Humán Bizottság
keretére a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
kérelmének támogatása céljából, mely összeget a bizottság az
átcsoportosításig zárol erre a célra.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
A Tolna Megyei Önkormányzat közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Molnár Kata: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő rendezvénynek Szekszárd város
volt a házigazdája. A Tolna Megyei Önkormányzat ötödik éve rendezi meg ezt az eseményt. A
rendezvény a Tolna megyei értékekkel kapcsolatos, és az önkormányzat is képviseltette rajta
magát egy kis csapattal, és meg is nyerte a stand szépségversenyt.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 245/2019. (VII.2.)
határozata
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a Tolna Megyei Önkormányzat közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Tolna
Megyei Önkormányzat Vár a megye – Tolna Megyei Értékek
Napja elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. július 2.
Märcz László igazgatóságvezető

27. napirendi pont:
Egyebek
Szegedi Attila bizottsági tag: Jegyző asszonytól szeretné megkérdezni, hogy kell-e határozatot
hozni az alsóvárosi temető alatt készülő útnak a megvalósulásához a temetőnél lévő ideiglenes
kerítésnek az arrébb tételéről, vagy, ha sor kerül a dologra, akkor ez automatikusan arrébb
kerül-e.
Märcz László igazgatóságvezető: Azért került oda ez a kerítés, hogy a végleges kerítést meg
lehessen majd építeni, de addig is zárt terület legyen a temető.
dr. Molnár Kata jegyző: Erről nem kell külön bizottsági döntés.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az utolsó három bizottsági ülés esetében nem volt idő a kiküldött
anyagnak a megismerésére, mert mindig az utolsó pillanatban érkeztek meg az anyagok. Nem
arra az email címére kapta a kiküldött anyagot, amelyik a hivatalos címe. Ha egy nappal az ülés
előtt kap meg több száz oldalt, főleg akkor, amikor az önkormányzati cégek vezetői számolnak
be az éves munkájukról, akkor lehetetlen átnézni és értékelni az anyagokat. A legutóbbi ülésen
is az utolsó nap utolsó estéjén kapta meg az anyagokat, ráadásul külföldön volt szakadozó
internet mellett. A rendeletben szereplő ötnapos határidőt be kellene tartani. Kéri betartani a
rendeletet.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a megjegyzés már többedszer hangzik el a bizottsági ülésén, de
értetlenül áll ezzel szemben. Több évvel ezelőtt volt egy olyan eset, amikor a képviselő úr nem
kapta meg az anyagot egy informatikai hiba miatt. Azóta viszont minden egyes bizottsági és
közgyűlési meghívónak a kiküldéséről jelentést kér az Önkormányzati Osztálytól. Az
Önkormányzati Osztály dolgozói csak akkor mehetnek haza az anyagküldés napján, ha megvan
a visszaigazolás arról, hogy kimentek az anyagok. Elmondja, hogy a jogi és bizottsági
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referensnél itt van az smsküldő rendszerből kinyomtatott dokumentáció arról, hogy a
képviselő úr az anyagokat 2019. június 28-án 14 óra 46 perckor megkapta.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A tolna.net-es email címére érkezett az anyag, amelyet egy éve
azért szüntetett meg, mert örökké probléma volt vele.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Tájékoztatja a képviselő urat arról, hogy email
címre csak az adott ülésnek a meghívóját továbbítja az Önkormányzati Osztály, az
előterjesztéseket sosem. Elektronikusan csak a meghívót kapják meg a bizottsági tagok, az
anyagok a dokumentumtárban tekinthetőek meg.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az anyagokat a www.szekszard.hu weboldalról kell letölteni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ő csak az email címére érkezett értesítést szokta komolyan venni.
dr. Molnár Kata jegyző: Minden egyes anyagküldéskor kéri ezt a jelentést az Önkormányzat
Osztálytól. Pénteken addig nem mennek haza a kolléganőivel, amíg mindenki nem kapja meg
az anyagot.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De az anyag csak az utolsó pillanatban olvasható. Sokszor csak
értesítést kap arról, hogy mikor lesz bizottsági ülés, igaz, ezt öt nappal korábban, de az anyagot
csak később küldi meg a hivatal.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ha rendkívüli ülést tart a bizottság vagy a
Közgyűlés, akkor nem öt nap van az anyagok megküldésére a rendelet szerint, hanem egy nap.
dr. Molnár Kata jegyző: De ebben az esetben is az anyagok zömét előbb küldik meg.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Neki is ugyanez a kifogása. A Humán
Bizottságnál volt egy ugyanilyen eset, hogy pénteken kapta meg az anyagot, de hétfőn már
ülést tartott a bizottság. Rendszeresen péntek délután kap meghívót a Humán Bizottság
ülésére. Így nem akar felelősséget vállalni a döntésekért. Ha a rendelet szerint öt napot kell
biztosítani, akkor ez legyen betartva.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem mondja, hogy ez az öt nap munkanap legyen, de hétvégén
nem tudnak az emberek annyira ránézni az anyagokra. Szeretne tisztességes felkészülni
minden ülésre.
Kővári László elnök: Nagyon sok esetben kapnak értesítést arról, hogy mikorra van tervezve
az ülés. Ekkor már lehet tudni az ülés időpontját. Általában keddenként tart ülést a bizottság.
Ekkor vagy a szombatját vagy a vasárnapját úgy tervezi, hogy át tudja nézni az anyagokat. Azt
is tudomásul kell venni, hogy sokszor van olyan sürgős téma, amelyet azonnal meg kell
tárgyalni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Esetenként ezzel nincs gond.
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Zaják Rita képviselő: Tegnap felhívta egy úr a Búzavirág utcából szippantás ügyben. Szeretné
megkérdezni, hogy ez kihez tartozik. A nagy esőzések miatt ugyanis nagyon sok akna teljesen
tele van. Ha az kijön, akkor ott nagy lesz a baj. Úgy tudja, hogy az úr tegnap be is jött a hivatalba
ez ügyben.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, nála volt. Úgy tudja, hogy a Vízmű oda már nem
szívesen megy ki, mert nem fizetnek nekik. A szolgáltatásért fizetni kell.
Zaják Rita képviselő: Ez az ő körzete, de nem tudja ezt így megoldani.
Szegedi Attila bizottsági tag: A kukásautók sem mennek be oda szívesen, mert életveszélyes
fenyegetést kaptak. Elmondja, hogy nincs ott egyetlen egy fellelhető szerződés sem. Matricás
kukájuk van, mert azt meg szereztek más módon. A matricás kukát pedig el kell, hogy szállítsák.
Zaják Rita képviselő: Ez az illető egyébként azt mondta, hogy kifizeti a költséget.
Märcz László igazgatóságvezető: Az eddigieket kifizette-e vajon?
Zaják Rita képviselő: Feltételezi, hogy kifizette, és aggódik. Ez a személy el akar jönni arról a
környékről. Ha itt a patkány elszabadul, a pöce kijön, és a szemét felhalmozódik, az
mindenkinek fájni fog. Úgy gondolja, hogy a város meg kell, hogy oldja ezt a problémát. A
helyzet egyre rosszabb lesz, mert egyre több ember fog ugyanakkora területen élni.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy ennek utána fognak járni.
Kővári László elnök: Jelzi, hogy a Szakcs-Szekszárd Lovas Barátok Egyesülete benyújtott egy
kérelmet a város napi fogathajtó programjukkal kapcsolatban. Jelzi, hogy mielőtt a bizottság
döntene erről a kérelemről, felveszi a Humán Bizottság elnökével a kapcsolatot, és
egyeztetnek erről az ügyről.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 10óra 33 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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