Szám: 3-3/381-6/2017.

Jegyzőkönyv

Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2017. június 15-ei üléséről
a Városháza nagytermében, Pécs, Széchenyi tér 1. II. em. 204. sz. alatt

Jelen vannak: dr. Páva Zsolt, dr. Őri László, Decsi István, Bognár László, dr.
Csizmadia Péter, Cserfainé dr. Kovács Ágnes Ilona, Deli Eszter, Erb József,
Fazekas Orsolya, Fodor Ibolya, dr. Girán János, Grób Gábor Gyimesi Gábor,
dr. Gulyás Emil, Haász János, Hári József, Huba Csaba, dr. Keresztes László Lóránt, Kiss-Tihanyvári Dóra, Kövesi Mária, Kővári János, dr. Kunszt Márta, Oszoli Dénes, Pál Miklós, Sztojkovics Éva, Varga Pál József
Távollévő képviselők: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna, Fogarasi Gábor
Jelen vannak továbbá: dr. Lovász István jegyző, dr. Modrovits Sándor aljegyző, dr. Máté Zsolt főosztályvezető (BM-i Kormányhivatal), Magay Miklós
főosztályvezető, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, dr. Horváth Endre
főosztályvezető, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, dr. Nagy Zoltán főosztályvezető-helyettes, Märcz János közterület-felügyelet vezetője, dr.
Merza Péter vezérigazgató
Dr. Páva Zsolt: köszönti a jelenlévő képviselőket, megjelent vendégeket,
érdeklődő állampolgárokat, a városi televízió nézőit. A mai ülés rendhagyó
lesz, mivel egy rövid megemlékezéssel kezdik tekintettel arra, hogy idén lenne 100 éves dr. Rajczi Péter, aki az első ciklusban, 1990-1994. közötti közgyűlés korelnöke volt. A szerepe viszont ennél sokkal jelentősebb, mivel kiváló tanár volt, évtizedekig oktatott a Nagy Lajos Gimnáziumban. Nyugdíjas
éveiben a Baranya Megyei Levéltár megbecsült munkatársaként tevékenykedett, nagyon gazdag életút van mögötte.
Ez alkalomból a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma növendékei műsorral készültek az iskola hajdani tanárának tiszteletére.
Műsor után
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a közgyűlés előző ülésén döntött a 2017. évi szakmai díjakról, melynek
keretében az Aidinger János-díj kitüntetést dr. Illés Juditnak a Polgármesteri Hivatal jogi csoportvezetőjének adományozták.
Felkéri dr. Lovász István jegyzőt közreműködjön a kitüntetés átadásában.
Dr. Lovász István: dr. Illés Judit 1952-ben született a Tolna megyei Bogyiszlón. 1976-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi
doktori diplomát szerzett, majd 1983-ban jogi szakvizsgát tett. 2005-ben a
Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományok Karán közbeszerzési
referensi képesítést szerzett.
Jogi munkáját 1976-ban a Pécsi Postaigazgatóságon kezdte, majd 1978-tól
Gyöngyös Város Tanácsán igazgatási csoportvezetőként a kisajátítás, ingatlanügyek, szabálysértések ügyeiért felelt. 1979-ben a Kozármisleny Községi
Közös Tanácson igazgatási csoportvezető lett, ahol az általános igazgatásért, birtokháborításért és népesség-nyilvántartásért volt felelős. 1980 és
1995 között a Kővágószőlős Községi Közös Tanács Körjegyzőségén körjegyzőként látta el feladatát.
1995 óta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, jogtanácsosként, majd
2007 óta a jogi csoport vezetőjeként. Főbb feladatai a hivatalban folyó jogi
tevékenységek törvényességi vizsgálata, szakmai anyagok jogi véleményezése, peres ügyek képviselete, jogszabály- és rendelettervezetek előkészítése, a közbeszerzési eljárások törvényességének felügyelete. Illés Judit a
közigazgatás iránti elkötelezettséggel, magas szintű szakmai tudással, hozzáértéssel és elhivatottsággal, szakszerűen és precízen végzi hivatását. Illés
Judit hosszú ideje, a Polgármesteri Hivatal elismert és megbecsült kollégája,
a jegyző közvetlen munkatársa, aki emberi és szakmai hozzáállásával egyaránt példát mutat a jelen és a jövő köztisztviselői generációi számára.
A Közgyűlés dr. Illés Judit részére több évtizedes, magas színvonalon végzett jogi és közigazgatási szakmai munkájának elismeréseként az Aidinger
János-díj kitüntetést adományozta.
Dr. Páva Zsolt: maga és a közgyűlés tagjainak nevében gratulál a díjazottnak és 2 perc technikai szünetet rendelek el.
Szünet után
Dr. Páva Zsolt: a jelenléti ívből megállapítja, hogy a jelenlévő 26 fő képviselővel a közgyűlés határozatképes, és 09.25 órakor megnyitja az ülést.
Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a szavazásokra 10 mp áll rendelkezésre. Kéri, hogy szavazataikat ezen időtartam alatt szíveskedjenek megtenni.
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Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban észrevétel, kérés nem érkezik, kéri a testület döntését a „Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás
lezárása önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása tárgyába,” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 22 igen szavazattal az
előterjesztés zárt ülési tárgyalását elfogadta.
Kéri a szavazást a kiküldött meghívóban szereplő napirendről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 22 igen szavazattal a
napirendet - az alábbiak szerint - elfogadta.
Zárt ülés:
1.)

Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lezárása önkormányzati
tulajdonban lévő utak felújítása tárgyában

2.)

A 2017. évi Pécs Város Díszpolgára cím, a Pro Civitate, Pro
Communitate, Városháza emlékérem kitüntetések adományozása (pótlólagos)

Nyílt ülés:
1.)

A Gutenberg szobor elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2.)

Genezis VI/2 című szobor elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

3.)

A "pécsi Kőszén - és Uránércbányászat függőleges Aknái" emléktábláinak elhelyezéséről szóló 21/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.)

A földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosítása

5.)

Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

6.)

Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról
szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

7.)

Az Önkormányzati Tervtanács közös működtetésének megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása és döntések meghozatala

4
8.)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosítása

9.)

Hatáskörgyakorlást szabályozó önkormányzati rendeletek módosítása

10.) A Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírása
11.) Forrás biztosítása a „Foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére" tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárás megindításához
12.) Óvodák és a Janus Pannonius Múzeum álláshelyeinek módosítása
13.) A Janus Pannonius Múzeum feladatainak bővítése (pótlólagos)
14.) Együttműködési megállapodás megkötése a Pécsi Vasutas Sportkörrel
a Köztársaság téri Általános Iskola tornacsarnoka tervezett felújításáról
15.) Fedezet biztosítása a Nemzeti Kosárlabda Akadémia közműveinek kiépítéséhez
16.) Pécs, Magyarürögi út 2585/4 hrsz-ú közpark ingatlanon gáz nyomásszabályozó telepítése
17.) Az „Új pécsi vásárcsarnok megépítése” tárgyú projekt megvalósítása
során felmerülő ÁFA visszaigénylésével kapcsolatos döntés
18.) "Lehetőség, egyensúly, szinergia" - Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett a
nők munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása, és a munka-magánélet
egyensúlyának megteremtése érdekében" tárgyú pályázat benyújtása
(EFOP-1.2.9-17)
19.) „Mecseki természettudományos élményközpont fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása (EFOP-3.3.6-17)
20.) "Tüskésrét fejlesztése III." című pályázat benyújtása a Zöld Város pályázati felhívás keretében (TOP-6.3.2-15)
21.) Pályázat benyújtása a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú
pályázati felhívásra a Belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése címmel (TOP-6.4.1-16)
22.) Pályázat benyújtása önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
pályázati felhívás keretében a Mecsekaljai Általános Iskola (Pécs, Bánki Donát u. 2.) energetikai felújítására (TOP-6.5.1-16)
23.) Pályázat benyújtása az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Keleti Városrészi Óvoda Teleki
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Blanka utcai székhelyintézménye energetikai felújítására (TOP-6.5.116)
24.) Pályázat benyújtása az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz
István Utcai Tagóvodája energetikai felújítására (TOP-6.5.1-16)
25.) Óvodák és bölcsődék felújítási pályázataihoz kapcsolódó támogatási
szerződések
módosítása
(TOP-6.2.1-15-PC1-201600001/00002/00003/00004/00005/00006)
26.) Pécsi Horvát Színház felújításával kapcsolatos 9805-3/2014/NEF-KIM
sz. támogatási szerződés 5. sz. módosítása, valamint a 469782/2016/NEFO sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása a támogatás
felhasználásának véghatárideje tekintetében
27.) Óvodák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárása
28.) Iskolák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárása
29.) Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. pályázatának benyújtásához a Távhőszektor korszerűsítése felhívásra (KEHOP-5.3.1-17)
30.) Tulajdonosi jóváhagyás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által történő társaság megalapításához (pótlólagos)
31.) Döntés előkészítő javaslat a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. működésének átalakításáról (pótlólagos)
32.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
nyári szünidei étkeztetése
33.) A Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány Polgármesteri keretből történő
támogatása
34.) Alapítványok Választókörzeti keretből történő támogatása
35.-) Mecsekszabolcsi Sportegyesület székhelybejegyzési kérelme
36.) Csorba Győző Könyvtár stratégiai tervének jóváhagyása
37.) A Pécsi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
38.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 26/2017. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása
39.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések
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Dr. Páva Zsolt: bejelenti, hogy a kiküldött meghívó szerint a Közgyűlés zárt
üléssel folytatja munkáját.
Zárt ülés:
A Mötv 52. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (…A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.) – a 3-3/382-2/2017. szám alatt a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
Nyílt ülés:
Dr. Páva Zsolt: a nyílt ülés napirendi tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a közgyűlés zárt ülésen 180/2017.(06.15.) számú határozatával a 2017. évi Pécs Város Díszpolgára cím, a Pro Civitate,
Pro Communitate, és a Városháza emlékérem kitüntetések adományozásáról döntött.
181/2017.(06.15.) számú határozatával a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatásból megvalósítani kívánt útépítési, útfelújítási, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezárta. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot a STR Pécs 2020 Konzorcium adta, nettó 263.605.884,Ft ajánlati árral.

Napirend tárgyalása:

1.)

A Gutenberg szobor elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: elmondja, a szobor 1910-ben készült, 103 cm magas, Mack
Lajos alkotása, amely a régi Szikra Nyomda épületét díszítette 1977-ig. Ezt
követően a Dunántúli Napló szerkesztőségén egy posztamensen volt elhelyezve, és most visszakerülne a korábbi helyére.
Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a szavazást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 26 igen szavazattal
megalkotta 27/2017. (VI.20.) sz. rendeletét a Gutenberg szobor elhelyezéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
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2.)

Genezis VI/2 című szobor elhelyezéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: az előterjesztésben szereplő szobor Bencsik István Kossuthdíjas szobrászművész alkotása, amely jelenleg Budapesten a Műcsarnokban
rendezett kiállításon van. Miután visszakerül, szakértői javaslatra, a Tettje
téren kívánják véglegesen elhelyezni.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Közgyűlés döntését.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
megalkotta 28/2017. (VI.20.) sz. rendeletét a Genezis VI/2 című szobor elhelyezéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

3.)

A "pécsi Kőszén - és Uránércbányászat függőleges Aknái" emléktábláinak elhelyezéséről szóló 21/2016.(IV.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: elmondja, hogy az Ágoston téren felállított emlékműnél folyamatosan kerülnek elhelyezésre különböző emléktáblák.
Az I. ütem tábláinak elhelyezése megtörtént, ez évben a II. ütem tábláinak
elhelyezésével Pécs környéki kőszénbányászat és uránérc bányászat főbb
jellemzőit foglalja össze grafikákkal is bemutatva, így a művelt bányaterületek térképét, a Pécs környéki széntelepek dőlésviszonyait földtani metszeten
ábrázolva, továbbá az uránérc bányászat földtani szelvényét ábrázolva. A
felavatás Bányásznapon történik 2017. szeptember 1-jén. Kéri a rendelettervezet támogatását.
Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a szavazást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 egybehangzó igen szavazattal
megalkotta 29/2017. (VI.20.) sz. rendeletét A "pécsi Kőszén - és
Uránércbányászat függőleges Aknái" emléktábláinak elhelyezéséről szóló 21/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
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4.)

A földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám
keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Decsi István alpolgármester

Decsi István: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Vasasi Szent Borbála
Egyesület 2017-ben kezdte meg azt a munkát, amelynek eredményeként az
egykori Wiesner akna udvarán a Szent Borbála Emlékpark kialakítása megkezdődött. Az elmúlt 10 évben az Emlékparkban emlékművek, művészeti
alkotások, illetve a bányászati munkát bemutató gépek kerültek kiállításra. Az
Emlékpark 10 éves évfordulója kapcsán az egyesület kezdeményezte a terület Szent Borbála parkra történő elnevezését az idei Bányásznapon.
Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás hiányában kéri a szavazást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 egybehangzó igen szavazattal
megalkotta 30/2017. (VI.20.) sz. rendeletét A földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és
megállapításáról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.

5.)

Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
Előadó: dr. Girán János bizottsági elnök

Dr. Girán János: a rendeletalkotást az teszi szükségessé, hogy az Építési
Szabályzat 2016. évi 14. sz. módosítási eljárásában készült záróvéleményezési és elfogadási dokumentációk ellentmondásos rajzi munkarészeket tartalmaztak. A hibák kijavítása megtörtént, amelyet az állami főépítésszel egyeztettek, aki nem emelt kifogást. Kéri az előterjesztés támogatását.

Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást rendel el.
Elsőként a PÉSZ 17. sz. módosítási eljárásához kapcsolódó településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 550/2003. (11.27.) számú határozat módosításáról” szóló javaslatról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
182/2017.(06.15.) sz. határozata
a PÉSZ 17. sz. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 550/2003. (11.27.) számú határozat módosításáról
1. A Közgyűlés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy
Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 2015. évi
17. számú módosításaival összhangban az előterjesztéshez csatolt
rajzi és leírás munkarészek szerint módosítja a többszörösen módosított 550/2003. (11.27.) számú határozattal megállapított településszerkezeti tervet.
2. A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen határozat 1.) pontja szerint
módosított tervnek gondoskodjon a nyilvánosságáról, valamint a
Korm. rendelet 43. §-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet,
és az arra beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése
indokolását az azok véleményezésében részt vett államigazgatási
szerveknek és szakmai vizsgálat céljából az Állami Főépítésznek,
majd ezt követően az Önkormányzati Tervtárnak.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Girán János bizottsági elnök, Szécsi Zsolt városi főépítész

Szavazást kér a rendelettervezetről a módosításra tekintettel.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett megalkotta 31/2017. (VI.16.) sz. rendeletét Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Szavazást kér a „PÉSZ 17. sz. módosításával összefüggő feladatokról” tárgyú határozati javaslatról.
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
183/2017.(06.15.) sz. határozata
a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017.
évi 17. számú módosításával összefüggő feladatokról
A Közgyűlés a Pécsi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (a továbbiakban: PÉSZ) 2017. évi 17. számú módosításával öszszefüggésben az alábbi feladatokat határozza meg:
1. Felkéri dr. Lovász István jegyzőt, hogy a PÉSZ módosításának
munkarészeit a dokumentálást követően hitelesítse.
2. Felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4)
bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján 15 napon belül gondoskodjon a módosított PÉSZ Pécs Város hivatalos honlapján való
közzétételéről, továbbá küldje meg a tervi anyagot szakmai vizsgálat céljából az Állami Főépítésznek.
3. Felkéri dr. Lovász István jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított
PÉSZ Önkormányzati Tervtárban történő elhelyezéséről és határidő nélkül történő megőrzéséről, továbbá a tervet az Országos Dokumentációs Központnak 30 napon belül küldje meg.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Lovász István jegyző
Kapják:

6.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Lovász István jegyző, Szécsi Zsolt főépítész, Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző

Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
Előadó: dr. Girán János bizottsági elnök

Dr. Girán János: jelen esetben két önkormányzati tulajdonban lévő telek
besorolásának módosítását javasolja az előterjesztés, amely a vagyoni jelleg
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ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges. A Városfejlesztési
és Kommunális Bizottság az anyagot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás hányában kéri a Közgyűlés döntését.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett megalkotta 32/2017. (VI.20.) sz. rendeletét Az önkormányzati
ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011.
(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.

7.)

Az Önkormányzati Tervtanács közös működtetésének megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása és
döntések meghozatala
Előterjesztő: Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
Előadó: dr. Girán János bizottsági elnök

Dr. Girán János: Pécs és Villány önkormányzata 2012. évben együttműködési megállapodást kötött, amelynek további működtetésére jogszabályváltozás miatt nincs mód, ezért azt meg kell szüntetni. Villány döntése értelmében
a tervtanács közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyta.

Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás nem lévén, elsőként szavazást kér a
rendelet módosításáról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 egybehangzó igen szavazattal
megalkotta 33/2017. (VI.20.) sz. rendeletét Az Önkormányzati Tervtanács közös működtetésének megszüntetésével kapcsolatos
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.
Szavazást kér a csatolt határozati javaslatról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 egybehangzó igen szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
184/2017.(06.15.) sz. határozata
az Önkormányzati Tervtanács közös működtetésének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
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1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Villány Város Önkormányzata által 2012. május 9-én az
Önkormányzati Tervtanács közös működtetésére kötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés az előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatolt szövegezésű
megszüntető megállapodás aláírására felhatalmazza dr. Páva
Zsolt polgármestert.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város és Villány
Város Közös Önkormányzati Tervtanácsának Működési Rendjét
meghatározó, 123/2012. (04.19) sz. határozatával és 211/2015.
(06.25.) sz. határozatával elfogadott szabályzatokat 2017. június
30. napjával hatályon kívül helyezi.
3. A Közgyűlés az előterjesztéshez 3. sz. mellékletként csatolt szövegezéssel elfogadja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Építészeti-műszaki Tervtanácsának új Működési Rendjét, annak
aláírására dr. Páva Zsolt polgármestert és Szécsi Zsolt városi főépítészt felhatalmazza.
Határidő: 2017. július 1.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, Szécsi Zsolt városi főépítész
Kapják:

8.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Szécsi Zsolt városi főépítész

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: a rendeletmódosítás azokat a változásokat vezeti át, amelyek ez év április 30-ig történtek, s amit a Közgyűlés már elfogadott. A főöszszeg 48.595 M Ft-ról 55.325 M Ft-ra emelkedik, melynek oka a központi támogatások és elszámolások átvezetése.
Dr. Gulyás Emil: felhívja a figyelmet a jelentős uniós forrásokból történő beruházásokkal kapcsolatban arra, hogy az esetlegesen megemelkedő kivitelezési költségekre célszerű lenne valamilyen tartalékot képezni. Véleménye
szerint még az 5 %-os emelkedés is hatalmas összeget jelent, de ha lesz
olyan, amely a duplájára nő, akkor sokmilliárdos hiányt is okozhat az önkormányzat költségvetésében.
Ezen kívül a Ledina Kft. ügyével összefüggésben is lehetnek problémák –
hiszen a cégnyilvántartás szerint már offshore céggé változott – amelyek felvethetik az önkormányzat kötelmeit ugyan úgy, mint a fejlesztési hitelek fedezetei tekintetében. Valamilyen módon ezekre fel kellene készülni, nem
számolhatnak mindig a Kormány segítségére.
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Dr. Kunszt Márta: az ez évi beruházási pénzek el nem költése miatt emelkedik meg a költségvetési főösszeg. Arra szeretné ráirányítani a figyelmet,
hogy nagyon sok pályázatot nyert a város, sok beruházás lesz, ugyanakkor
keveset indítottak el. E miatt egyszerre olyan mértékű építőipari kapacitás
igény merül fel az önkormányzat részéről, ami nem biztos, hogy megoldható
lesz. Az EKF esetében ez már egyszer megtörtént. Kicsit jobb ütemezést
tartana szerencsésnek.
Már többször kifejtette, hogy a bevételek tekintetében nem áll túl jól a város,
de most aggályosnak tartja, hogy újabb 1 Mrd forinttal növekszik a költségvetési hiány.
Kővári János: a költségvetési mérleg 2. sz. melléklete aggodalomra okot
adó számot tartalmaz. A működési kiadási bevételi egyenleg a két hónappal
ezelőtt elfogadott eredeti előirányzathoz képest –2.182 Mrd forint. Ez a különbség döntően a dologi kiadás növekedésnél jelenik meg. Eredetileg 8 Mrd
forint volt, most 10 Mrd forint van betervezve.
A zárszámadásban 6 Mrd forint körüli áthúzódó kötelezettségvállalás szerepelt, ebben az előterjesztésben 5,5 Mrd forinttal jelenik meg az elmúlt évi
kötelezettségek nem teljesülése okán. Ha ehhez hozzáadódik a 2 Mrd forint,
akkor nagy baj lesz. Az a kérdés, hogy ez a többlet kiadás mennyire fontos,
mert jelenleg ennek nincs fedezete. Megkérdezi, hogy miből adódik, és milyen fedezetből kívánják biztosítani.
Dr. Keresztes László Lóránt: úgy gondolja, ellenzéki képviselőként az a
feladatuk, hogy bírálatokat fogalmazzanak meg, bár nyilván az is fontos,
hogy javaslatokat tegyenek, amit a hozzászólása végén meg is tesz.
Nyilvánvaló, hogy a város gazdálkodása nagyon feszes és nehéz. Ennek
vannak országos okai is, mivel kevesebb pénzt kap a város a központi költségvetésből a kötelező feladatok ellátására, mint amennyire szükség lenne,
de a város hatáskörében is lehetne másként cselekedni. Nagyon fontosnak
tartaná, ha a városvezetés nyíltan beszélne erről a helyzetről.
Polgármester úr a napokban azt nyilatkozta, hogy a városvezetés 2010 óta
folyamatosan csökkenti az adókat. 2010-ben 1,4 Mrd forint iparűzési adó volt
a költségvetésbe betervezve, azóta bevezetésre került a telekadó, amivel
együtt 3,5 Mrd forint folyt be. Milyen adócsökkentés ez? Véleménye szerint
ez súlyos politikai kommunikációs csúsztatás. Utalt arra is polgármester úr,
hogy milyen sikeres lépéseket tettek a gazdaságfejlesztés tekintetében. A
statisztikai adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy 2010-2015 között a teljes
állásban foglalkoztatottak száma 5000 fővel csökkent a városban.
Dr. Páva Zsolt: kéri képviselőtársát térjen a tárgyra, a költségvetés módosítása van napirenden.
Dr. Keresztes László Lóránt: jelzi, erről szeretne beszélni, hiszen az iparűzési adó összege szerepel a költségvetésben, és az kifejezetten a tárgyhoz
tartozik, hogy ezen adónem tekintetében Pécs a vidéki nagyvárosok között
már a legutolsó helyen áll. A 25.000-rel kisebb lélekszámú Nyíregyháza is
megelőzte már a várost. A legutóbbi költségvetéssel kapcsolatos vita során
volt egy kérdése polgármester úrhoz arra vonatkozóan, hogy a többségi tu-
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lajdonú önkormányzati cégeknél szereplő 18 Mrd forintos kötelezettségvállalás milyen tételekből tevődik össze, és akkor erre nem kapott választ. Most
ismételten felteszi ezt a kérdést.
A repülőtér bekerült az eladásra kínált ingatlanok közé, és polgármester úr
egy televíziós interjúban arra utalt, hogy a repülőtér fejlesztése a minta példája annak, hogy hogyan nem lehet egy beruházást megvalósítani. Azt is
elmondta, hogy vannak olyan berendezések, amelyek modernek, ugyanakkor nagyon fontos tétel a megfelelő hosszúságú és terhelhetőségű kifutópálya - ami nem épült meg - így a repülőtér ebben a formájában alkalmatlan
bármilyen használatra. Szerinte, ez nem helyes akkor, amikor a repülőteret el
szeretné adni a város. A hibák ellenére is úgy gondolja, nagyon fontos, hogy
a legjobbat hozzák ki ebben a rendkívül nehéz helyzetben. Az elmúlt év tavaszán volt egy megállapodás egy szakértővel konkrét járatindítás kapcsán,
és voltak korábban is ilyenek. Kéri, hogy ezeket a szakmai anyagokat juttassák el valamennyi képviselőhöz. Személy szerint, azokat elolvasta, amelyekhez hozzájutott, és erre alapozza a véleményét, de attól tart, hogy nagyon
sok képviselő nem ismeri ezeket, viszont a megalapozott döntés meghozatalához ez elengedhetetlen.
Kéri polgármester urat, hogy bocsássák a képviselők rendelkezésére ezeket
az anyagokat, képviselőtársait pedig arra kéri, nézzék át, majd legyen egy
olyan alkalom, ahol az érintett szakemberek bevonásával azt meg is tudják
vitatni. Közösen tudjanak kialakítani egy olyan stratégiát, amellyel a legjobbat
lehet kihozni ebben a helyzetben. Hozzáfűzi, nagyon sok vidéki város kapott
repülőtér fejlesztési forrásokat, de Pécs ebből kimaradt. Mindannyiuk felelőssége, hogy városuk is kapja meg ezeket a forrásokat.
Decsi István: a dologi kiadások növekedésével kapcsolatban elmondja,
hogy ennek meghatározó eleme összefügg a jelenlegi uniós pályázati rendszerrel, illetve annak tervezési szakaszával. A költségvetés tervezésekor
csak a pályázatok fő számát ismerik, és amikor elkészül a támogatási szerződés, illetve a projektfejlesztés olyan szakaszba ér, hogy azt szét lehet bontani, utána kerülnek a költségvetésbe is átvezetésre. Ezután válik ismertté a
támogatási összeg felhasználása.
Kővári János: megkérdezi, jól értelmezi-e, hogy a dologi kiadásban szereplő
2 Mrd forint különbség az uniós pályázatokból adódik?
Gyimesi Gábor: Kővári képviselőtársához hasonlóan értelmezte alpolgármester úr válaszát, így megkérdezi, hogy a dologi kiadások 2 Mrd forintos
növekedése az uniós pályázatok megvalósulása és a pályázati összegek
beérkezése után visszaáll nullára?
Decsi István: részben, ezért mondta, hogy amikor a tervezési időszakban
odajutnak, hogy ez szétbontható, az össz pályázati összeg teljes egészében
meghatározható, akkor igen. Tehát a dologi kiadás növekedésének meghatározó része ebből adódik.
Dr. Páva Zsolt: az eddigi felvetésekre válaszolva jelzi, Gulyás Emil képviselőtársa általi felvetés valós probléma, de annyira nem látja súlyosnak a helyzetet. Eddig is tudták kezelni a hasonló eseteket, és a milliárdos nagyság-
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rendet nem érik el. Eddig a rendszeren belül oldották meg ezeket a problémákat a tervek átdolgozásával, pályázat visszavonásával, illetve újra benyújtásával. Tartalékként pedig rendelkezésre áll az EIB hitelkeret, amely éppen
azt a célt szolgálja, hogy az esetleges önerőt tudják biztosítani.
Kunszt Márta említette, hogy túl sok pályázatot nyújtottak be, bár ez nézőpont kérdése. Több megyei jogú város összehasonlításában Pécs élen jár a
lehívásban és a megvalósításban. Úgy érzi, a város a tőle telhető legtöbbet
elérte e tekintetben.
Keresztes Lóránt hozzászólásában kitért az adók alakulására, azonban
nemcsak az adó mértékét, az adónemek gyarapodását összefüggéseit kell
tekinteni, hanem a hatékonyságát is figyelembe kell venni.
Az Adóügyi Osztály több tízezerrel növelte az adóalanyok számát, olyanokat
sikerült kiszűrni a rendszerből, akik éveken át nem fizettek adót. A növekmény alapvetően ebből fakad.
A repülőtér pedig alkalmatlan arra, hogy nagyobb gépekkel, nagyobb forgalmat bonyolítson le, ezek tények, amelyeket egy szakmai befektető elől nem
lehet elhallgatni. Képviselő úr által említett szakértői anyag mindenki számára hozzáférhető, publikus adatokat tartalmaz, aki igényli, jelezze, és rendelkezésére bocsátják.
Kővári János: egyértelmű, hogy a működési hiány egyre nagyobb, ezzel
szembe kell nézni. A költségvetés módosítása alkalom arra, hogy javaslatokat tegyenek. Az elmúlt 2-3 évben halmozódott fel a 16 Mrd forintos hiány, és
még nem nyugtatta meg alpolgármester úr válasza, tekintettel arra, hogy a
működési hiányok között ritkán jelenik meg felhalmozási kiadás.
Minden évben 2-3 Mrd Ft van a bevételek és kiadások között, amelynek az
okait célszerű lenne megvizsgálni.
Az előző ülésen már tett néhány javaslatot, amelyeket elfogadott a Közgyűlés. Ilyen volt a cégek késztetése arra, hogy legalább önfenntartóan működjenek különböző vállalkozási tevékenységek feltárásával. Most ezt szeretné
kiegészíteni azzal, hogy vizsgálják meg, mely tevékenységekbe – például az
Állatkert, vagy a Zsolnay Negyed bizonyos funkciói – lehetne magán üzemeltetőt bevonni. Ezzel az önkormányzatról vennének le terhet. Úgy gondolja, minden ilyen tevékenységet végig kell gondolni, például azt, hogy melyik
ingatlan piacképes. Ilyen lehet a Vásártér, amelyre korábban jelezte igényét
a Hauni, és ez esetben a vásárteret az Expo Centerbe lehetne telepíteni.
Át kell tekinteni a hasznosítási lehetőségeket, ahova a privát szférát is be
lehet vonni. Határozati javaslatként is megfogalmazná, hogy „A város tulajdonában lévő cégek tevékenységének olyan típusú vizsgálatára is szükség
lenne, hogy van-e olyan közöttük, amelyekbe bevonható piaci üzemeltető,
működtető, koncessziós jog eladása, stb.” Ezek is forrásokat eredményezhetnek, vagy legalább a kiadások csökkentését.
Az előkészítés alatt álló élményfürdő beruházás kapcsán elmondja, hogy
működési hiányokat okozhat, az alapos átgondolás hiánya. Ezért felhívja a
figyelmet arra, hogy a Mecsekérc Zrt. 1,8 Mrd forintot nyert el arra, hogy kutatást végezzen a pécsi víz völgyében a geotermikus hozzáférés érdekében.
Ez azért nagyon fontos, mert az élményfürdő elhelyezése ott lenne célszerű,
ahol termálvíz, vagy legalább 50 oC körüli víz áll rendelkezésre. A kutatásból
ez pontosan kiderülhet. Az előző napon beszélt a cég vezetőjével, így javasolja, hogy a beruházást előkészítő nonprofit kft. vegye fel a céggel a kap-
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csolatot, mert jelenleg csak a Füzes-dűlőre van kiadva tanulmány készítése,
és nem biztos, hogy az a legalkalmasabb helyszín. Ez egyrészt az élményfürdő tekintetében jelenthet kiadáscsökkenést, továbbá a geotermikus energia szintén olyan forrás lehet, amit eddig nem jól használtak.
Kéri, hogy ezt a két javaslatát fontolják meg.
A Rátgéber Akadémia kommunális előkészítését az önkormányzat vállalta
300-400 M Ft ráfordításával. Talán meg kellene fontolni, hogy ennek van-e
fedezete, mivel nemzeti intézmény lesz, továbbá a Horvát Színház forrásait
is valahol máshol kellene keresni.
Dr. Keresztes László Lóránt: örömmel veszi, hogy az általa jelzett információk mindenki számára elérhetőek, ugyanakkor megjegyzi, hogy nem ezt tapasztalja. Ismételten kéri a már elmondottakra vonatkozó pontos információt.
Fenntartja azt a javaslatát is, hogy a reptérrel kapcsolatban a Közgyűlésen
folytassanak érdemi vitát. Értelmezése szerint kétirányú döntésről van szó,
hiszen egyszer közpénzből bíznak meg szakértőt, hogy kutassa a járatindítás
lehetőségét, a másik oldalról viszont értékesítésre kínálják.
Tavaly döntöttek a szakértő megbízásáról, de tudják, hogy nem indult el az a
járat. Amikor legutóbb kérdezte a polgármester urat, akkor azt mondta, hogy
még folyamatban van a tárgyalás. Az is fontos információ, hogy a sikertelen
járatindításnak mi volt a konkrét oka. Ez is lényeges lehet a képviselők számára a döntéshez.
Ismételten kéri a polgármester urat, valamilyen módon tegye lehetővé, hogy
a szakértői anyagok hozzáférhetőek legyenek, és szervezzenek egy olyan
lehetőséget, hogy az anyagok ismeretében tudjanak vitát folytatni, amely
előkészíthet egy közgyűlési döntést a repülőtér kapcsán.
Dr. Páva Zsolt: a javaslatot elfogadja, és felkéri Girán János bizottsági elnök
urat, hogy egy széles körben meghirdetett bizottsági ülésen ezek a témák
kerüljenek megtárgyalásra.
Dr. Gulyás Emil: jelzi, hozzászólására polgármester úr úgy reagált, hogy
van realitása mondatainak csak nem olyan mértékben. Még a projektek elején állnak, de már eddig is volt néhány olyan pályázat, ahol felújításnál, jelentős összeggel módosítani kellett a kivitelezési összegeket. Igaz, hogy ezek
nagy része kezelhető volt pályázati forrásból, de úgy gondolja, hogy egy 20
milliárd forintos beruházásnál 1 Mrd forintnál is nagyobb lesz a végső öszszeg.
Egyet nem értését fejezi ki arra a repülőtér alkalmatlanságára vonatkozó
mondatokra, tekintettel arra, hogy az általa meghallgatott szakértők szerint,
alkalmas lehet a technikai változások folytán működésre, mert kijöttek már
olyan repülőgépek, amelyek elfogadható kapacitással, de jelentősen kisebb
súlyterheléssel és kifutó távval képesek a működni. Kommunikációs hibának
tartja, hogy egy eladásra kínált repülőtérről azt mondják, hogy nem alkalmas
a működésre. Igen jelentős összegeket költ a város kommunikációs tanácsadásra, ezeket a problémákat kezelni lehetne ilyen szakértői háttérrel.
Dr. Páva Zsolt: megkérdezi Gulyás Emil képviselőtársát, hogy az a repülőtér, amelyről egy potenciális hasznosító cég azt nyilatkozza, hogy közepes
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gépek fogadására alkalmas, de ha esik az eső, akkor a leszállás Budapest
Ferihegyen történne, az alkalmas repülőtér? Véleménye szerint nem.
Keresztes Lóránt képviselőtársa által mondottakat elfogadja.
Kővári János módosító indítványával kapcsolatban jelzi, ha nem lenne tapasztalata, akkor talán egyetértene, de történtek kiszervezések például hó
eltakarításra, ahol 400 %-kal volt drágább a vállalkozás, illetve aszfalt munkákra ötszörös áron jelentkeztek be cégek. A referenciák elég negatívak, de
természetesen szavaznak róla.
Kővári János: valóban vannak rossz tapasztalatok, de nemcsak rossz szerződéseket lehet kötni, hanem jókat is. Nem arra gondolt, hogy a takarítást
adják ki privát cégnek, hanem arra, hogy olyan szakmai befektetőkkel való
tárgyalásokat érdemes folytatni, hogy például az állatkertet, vagy a kulturális
szolgáltatásokat adják ki. Ennek csak a vizsgálata lenne a fontos, hátha valaki jobban működteti. Javaslatának éppen az a lényege, hogy kevesebb
közpénz ráfordítása mellett privát források bevonásával működhessenek
szolgáltatások.
Dr. Páva Zsolt: elsőként erről a módosító indítványról kéri a Közgyűlés döntését.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal,
13 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem támogatta.
Ezt követően kéri a rendelet elfogadását.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotta 34/2017. (VI.20.) sz. rendeletét
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.

9.)

Hatáskörgyakorlást szabályozó önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: ismerteti, hogy a javaslat 6 pontban szabályozza a
rendeleteket érintő módosításokat és az SZMSZ ezzel összefüggésben lévő
változásait, melyhez kéri a testület támogatását.
Kérdés, észrevétel hiányában, szavazást kér a rendelet módosításáról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett
megalkotta
a
35/2017.(VI.20.)
sz.
rendeletét a
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hatáskörgyakorlást
módosításáról.

szabályozó

önkormányzati

rendeletek

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

10.)

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester

Dr. Őri László: a közel 6 évtizedes hazai és nemzetközi magas szintű művészi munka elismeréseként a Közgyűlés decemberben döntött a Pécsi Balett önálló működéséről és az átmeneti időre az ügyvezetői feladatok ellátására, határozatlan időre Vincze Balázst nevezte ki megbízási jogviszony keretében. A társaság tevékenységét 2017. január 1. napján kezdte meg. Cégbírósági bejegyzésének és a közhasznú jogállás megszerzésének időpontja
február 20-a volt, az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába a Pest
Megyei Kormányhivatal pedig március 29-én jegyezte be. A vonatkozó ágazati jogszabály alapján az önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett
előadó-művészeti szervezetek esetében a vezetői feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója hirdeti meg. Az
előterjesztés mellékletét képezi a társaság vezetésére kiírt pályázati felhívás.
Kéri az előterjesztés elfogadását annak érdekében, hogy a Pécsi Balett valóban megkezdhesse önálló tevékenységét.
Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás nem lévén, elsőként egy ügyrendi
szavazást kér arról, hogy a határozati javaslatban szereplő személyekről
egyben döntsön a Közgyűlés.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 egybehangzó igen szavazattal az
ügyrendi javaslatot elfogadta.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 egybehangzó igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
185/2017.(06.15.) sz. határozata
a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról
1. A Közgyűlés az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjának 2017.
október 1. napjától történő betöltésére.
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2. A Közgyűlés a pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján, a Pécsi Hírekben, valamint a város internetes oldalán közzéteszi.
3. A Közgyűlés az ügyvezetői munkakör ellátására beérkező pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló szakmai bizottságot kéri fel:
-

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált: dr. Őri
László és dr. Kunszt Márta;

-

a Táncművészeti Bizottság által delegált négy tag;

-

a kultúráért felelős miniszter által delegált egy tag.

Határidő: azonnal
4. A Közgyűlés felkéri az Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy
a beérkezett pályázatokat véleményezze, és a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezető személyére tegyen javaslatot.
Határidő: az elbírálást követő bizottsági ülés
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

11.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester,
dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, dr.
Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető, Pénzügyi
Főosztály útján: Vincze Balázs ügyvezető

Forrás biztosítása a „Foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb
kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére" tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárás megindításához
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: ismerteti, hogy a szolgáltató megbízása július végén jár le. A
beszerzési eljárás 2017. augusztus 1-től 2018. július 31-ig, azaz 1 év időtartamra szóló szolgáltatásra kerül kiírásra, melynek fedezetére a Város költségvetésében bruttó 9,8 M Ft-ot javasol elkülöníteni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 egybehangzó igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
186/2017.(06.15.) sz. határozata
Forrás biztosításáról a „Foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb
kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére” tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárás megindításához
1. A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai részére
biztosítandó foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő
egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges forrást
a 2018. év január 1.- július 31. napjáig tartó időszakára a következők szerint biztosítja:
nettó
HUF
Polgármesteri Hiva1.020.000,-Ft
tal költségvetésében
Önkormányzat költ6.702.000,-Ft
ségvetésében

ÁFA
27 %

bruttó
HUF

275.400,-Ft

1.295.400,-Ft

1.809.540,-Ft

8.511.540,-Ft

2. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, gondoskodjon arról, hogy az 1. pontban biztosított forrás a 2018. költségvetési évben a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetésébe betervezésre kerüljön.
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Deákné dr. Pap Krisztina pénzügyi főosztályvezető
Kapják:

12.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Lovász István jegyző, dr.
Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Óvodák és a Janus Pannonius Múzeum álláshelyeinek módosítása
Előterjesztő: Kulturális és Köznevelési Bizottság
Előadó: Bognár László bizottsági elnök

Bognár László: tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez kapcsolódik az „Indítható óvodai csoportokról a 2017/2018. nevelési évben” tárgyú
előterjesztés, melyet a Kulturális és Köznevelési Bizottság átruházott hatáskörben tárgyalt meg szerdán. A Bizottság városi szinten - az előző nevelési
évhez képest - 5 csoporttal kevesebb óvodai csoport indulását engedélyezte,
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melynek oka, hogy az önkormányzati óvodákban kevesebben jelentkeztek.
Hozzáteszi, a városban további 17 nem önkormányzati óvoda is működik,
mely óvodákban várhatóan 50 óvodai csoport fog indulni 2017 őszén.
Az elmúlt Közgyűlésen a gyermeklétszám, illetve a születések számának
csökkenéséről alakult ki kisebb vita. A csökkenést cáfolva ismerteti, a bizottsági előterjesztés tartalmazott egy diagramot a városban 2010-2014 között
születettek számáról, amiből az látszik, hogy 2010-2011 között volt egy
drasztikus csökkenés, viszont 2001-től 2015-ig a születések száma a városban – többek között a kormányzat családtámogatói intézkedéseinek következtében – növekedett. Véleménye szerint ez árnyalja azt a képet, amit az
ellenzék és a sajtó egy része állít arról, hogy folyamatosan csökken a gyermeklétszám Pécsett.
Az óvodák álláshelyeivel kapcsolatban elmondja, hogy az óvodai csoportok
csökkenéséhez mérten csökkennek az álláshely számok. A Kertvárosi Óvodában 3 álláshely megszüntetése indokolt, amiből 1 már üres álláshely, 2
pedig nyugdíjazás révén fog megürülni. A Nyugati Városrészi Óvodában 4
álláshely csökkenés indokolt, mind a 4 nyugdíjazással szüntethető meg. Az
Apáczai Óvodában 1 álláshely megszüntetése indokolt, ami szintén nyugdíjazással történik.
A Janus Pannonius Múzeumban a feladatok zavartalan ellátása érdekében
indokolt 1 álláshellyel bővíteni a létszámot, mely az óvodákból 1 üres álláshely átcsoportosítását jelenti. A Kulturális és Köznevelési Bizottság 5 egybehangzó igen szavazattal fogadta el az előterjesztést, melyhez a Közgyűlés
támogatását is kéri.
Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal és 4 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
187/2017.(06.15.) sz. határozata
Óvodák és a Janus Pannonius Múzeum álláshelyeinek módosításáról
1. A Közgyűlés 2017. július 1-jei hatállyal a Kertvárosi Óvoda 151,00
álláshelyét 3,00 álláshellyel csökkenti és az intézményt 148 álláshellyel, 74,00 pedagógus és 74,00 nem pedagógus álláshellyel
működteti.
2. A Közgyűlés 2017. szeptember 1-jei hatállyal a Nyugati Városrészi
Óvoda 188,50 álláshelyét 4,00 álláshellyel csökkenti és az intézményt 184,50 álláshellyel, 94,00 pedagógus és 90,50 nem pedagógus álláshellyel működteti.
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3. A Közgyűlés 2017. szeptember 1-jei hatállyal az Apáczai Óvoda
89,50 álláshelyét 1,25 álláshellyel csökkenti és az intézményt
88,25 álláshellyel, 46,50 pedagógus és 41,75 nem pedagógus álláshellyel működteti.
4. A Közgyűlés 2017. július 1-jei hatállyal a Janus Pannonius Múzeum 73,00 álláshelyét 1,00 álláshellyel növeli és az intézményt
74,00 álláshellyel működteti.
5. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az álláshelyek változását a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a rendelet álláshelyeket bemutató 21. mellékletében
szerepeltesse.
6. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát – az álláshelyek módosítását követően – a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet közreműködésével módosítsa és a költségvetés
soron következő módosításának tervezetében szerepeltesse.
7. A Közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az álláshelyek
változásához igazodóan a szükséges munkáltatói intézkedéseket
tegyék meg.
Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, dr. Maulné dr.
Tóth Csilla főosztályvezető, Petren Ferencné osztályvezető,
Maruzs Erik igazgató, Weizer Józsefné óvodavezető, dr.
Battyáni Istvánné óvodavezető, Wolf Edit óvodavezető, dr.
Csornai Boldizsár igazgató
Kapják:

13.)

dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, dr. Maulné dr.
Tóth Csilla főosztályvezető, Petren Ferencné osztályvezető,
Humán Főosztály útján: Maruzs Erik igazgató, Weizer Józsefné óvodavezető, dr. Battyáni Istvánné óvodavezető,
Wolf Edit óvodavezető, dr. Csornay Boldizsár igazgató

A Janus Pannonius Múzeum feladatainak bővítése
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester

Dr. Őri László: az Apáca utca 1. szám alatt működött az elmúlt években a
Szerecsen Patika. Mind az épület, mind a patika berendezése a város számára kiemelten fontos védett érték. Az a gazdasági társaság, amely a korábbi években az üzemeltetést végezte - és biztosította a pécsiek, valamint az
idelátogatók számára a patikamúzeum látogathatóságát – az elmúlt évben
megszüntette tevékenységét és 2017. március 1. napjával kiköltözött az in-
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gatlanból. Az ingatlan a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., az abban található búrok pedig az Önkormányzat tulajdonában vannak. Az ingatlan bérlőjének kiköltözésével az Önkormányzatnak feladata és felelőssége, hogy hosszú távon rendezze a patika további sorsát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
gazdasági alapon, önmagában nem üzemeltethető az ingatlan, ezért a Janus
Pannonius Múzeum bevonását javasolja. A Múzeum telephelyeként kerülne
bejegyzésre az ingatlan és múzeumi intézményrendszer részeként kapna
múzeumi funkciót. Együttműködési megállapodás megkötéséről született
egyezség a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karával az
ott tanuló hallgatók látogatásával kapcsolatban. Tárgyalásokat folytattak továbbá a Gyógyszerész Kamara területi szervezetével is, akik szintén egyetértettek a Szerecsen Patika közös fenntartásában.
Jelzi, hogy a döntésnek közvetlen költségvetési hatása nincs, a Múzeumnál
a minimálisan szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A bútorok
szükséges karbantartását, részleges felújítását – az előzetes egyeztetések
alapján – a PTE vállalta. Az előterjesztés elfogadásával biztosítható, hogy a
Janus Pannonius Múzeum feladatai körében már nyáron látogatható legyen
ismételten a Szerecsen Patika.
Dr. Kunszt Márta: elégedettségét fejezi ki a megoldással kapcsolatban, mert
régóta folyik kísérlet a múzeumpatika fenntarthatósága érdekében. Véleménye szerint üzleti alapon nem lehet fenntartani, mivel a Széchenyi téren még
két korszerű patika üzemel.
Sokan gondolják azt, hogy vállalkozások is bevonhatók. Nyugat- Európában,
ahol elegendő tőke van és van egy széles középréteg, akik áldozni tudnak
rá, ott működhet, de Magyarországon, ahol még a gazdasági beruházások is
tőkehiányosak, ott illúzió arra gondolni, hogy a középréteg nagy anyagi befektetést tud eszközölni olyan közfeladatokra, ami a kultúrához vagy más
társadalmi feladathoz kapcsolódik.
Kővári János: nem egyezik a véleménye az előző hozzászólásban elhangzottakkal. A költségvetés tárgyalásakor is azért tett javaslatot arra, hogy keressen az Önkormányzat piaci szereplőket kulturális szolgáltatások vagy
szabadidős szolgáltatások működtetésére, mert Magyarországon is van példa, hogy jól vagy jobban tudják működtetni, mint az állam vagy az önkormányzat. Nem az önkormányzatnak vagy az államnak kell jóléti szolgáltatásokat fenntartani. A költségvetés is bizonyítja, hogy Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata közpénzekből nem tudja finanszírozni azt a kulturális intézményrendszert, ami a városban van, mert nincs annyi adófizető. Pécsnek 6,5
Mrd Ft, míg Győrnek 23 Mrd Ft az iparűzési adóbevétele. Ha ezt nem veszik
figyelembe és mindent önkormányzati működtetéssel akarnak megvalósítani,
akkor folyamatosan működési hiány lép fel, mint a szocialista városvezetés
alatt. Magasabb adót kivetni – úgy gondolja – nem szabad, de tudomása
szerint nem is tervezi a városvezetés. Az elmúlt években az adófizetők köre
jelentősen ki lett bővítve azzal, hogy a korábban adót nem fizetők is be lettek
vonva az adózók körébe. Pécs város közössége nem tud több adót fizetni és
így nem lesz meg az az adóbevétel, amivel az önkormányzat ekkora kulturális és szabadidős intézményrendszert tudna finanszírozni. Így halmozódik fel
a működési hiány, amit évről évre nem sikerül megoldani. Ezért megfontolandónak tartja vagy a piaci szereplő bevonását vagy civil szervezet bevoná-
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sát. A városban működő közösségi házakat – melyek a szocialista városvezetés idején kerültek bezárásra – civil szervezetek bevonásával újra lehetett
nyitni és jól működnek, nemcsak önkormányzati forrásból.
Dr. Őri László: mindkét észrevétellel részben egyetért. Mindenki számára az
a legfontosabb, hogy a közpénzekkel a lehető legtakarékosabban bánjanak.
De nem lehet egységes elvi álláspontot elfogadni az ügyekben, külön-külön
kell megnézni, hogy hol van lehetőség üzleti vagy piaci szereplőt bevonni az
együttműködésbe. A korábbi időszak rossz tapasztalatai mindenkiben megerősítette azt a meggyőződést, hogy vannak olyan funkciók, amelyeknek a
legjobb helye a közösség felügyelete alatt van. A most tárgyalt ügy egy
klasszikus múzeumi funkció. Ingatlan és berendezés tulajdonosként az Önkormányzat feladata és felelőssége, hogy a látogathatóságát megteremtse
és a múzeumi funkció legjobb helye a Múzeumnál van. Ezzel nem mond ellent az, ha van rá mód, kerüljön bevonásra más partner is a finanszírozásba.
Ezért tárgyaltak a PTE-vel is, aki bizonyos díjakat azért fog fizetni, hogy a
gyógyszerészhallgatók látogatják – akár órarend keretében is – a múzeumot.
A város hosszú távon kívánja megoldani a Szerecsen Patika működését a
belvárosban.
Kővári János: egy ilyen patika muzeális érték is, ezért múzeumi tevékenységet is takar, de piaci módon is lehetne működtetni, mert patikaként is üzemelhetne. Végig kell nézni, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket
más szereplők jobban tudnának végezni, mint az önkormányzat, vagy legalábbis plusz finanszírozási forrásokat tudnának bevonni. Egyetért azzal, hogy
ez ügyenként változó. Kéri, nézzék meg azt is, hogy a civil szervezetek által
ellátott kulturális feladatok mekkora önkormányzati forrásból működnek és
milyen minőségben, összehasonlítva az önkormányzati intézmény működésével. Felveti, hogy az a rengeteg pénz, amit múzeumi infrastruktúrára fordított a város, mekkora látogatószám bővülést hozott a múzeumoknak. Sajnos
néhány tízezer látogatója van a múzeumoknak, amihez ki kell találni valamit,
hogy ez a szám jelentősen növekedjen. Hangsúlyozza, ehhez alkalmasak a
civilpartnerek, a magánpartnerek és az egyetem is.
Dr. Őri László: felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy a múzeumpatika berendezései és a muzeális értékkel bíró bútorok nem alkalmasak arra, hogy üzleti
alapon patika funkcióval működjön az ingatlan.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az
előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
188/2017.(06.15.) sz. normatí v határozata
a Janus Pannonius Múzeum feladatainak bővítéséről
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1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Janus Pannonius Múzeumot egy új
telephellyel, a Sipőcz Patika Múzeummal bővíti 2017. július 1-jei
hatállyal.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Janus Pannonius Múzeum Alapító
Okiratát 2017. július 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. sz. melléklete, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3. A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló, 11/2012. (II.24.) számú rendelete 14. § (1) és (11) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jelen határozat 1. és 2. pontban foglalt feladatellátáshoz, az előterjesztés
3. számú melléklete szerinti ingóságokat biztosítja.
4. A Közgyűlés utasítja a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét,
hogy a 3. pont szerinti változást az Önkormányzat vagyonnyilvántartásán vezesse át.
5. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Sipőcz Patika Múzeum 2017. évre
vonatkozó, legfeljebb 1.250.000.-, azaz egymillió-kétszázötvenezer
forint üzemeltetési költségeit a Múzeum költségvetése tartalmazza,
többletigénnyel a Múzeum az Önkormányzat felé nem léphet fel. A
Közgyűlés utasítja az Elszámolóház vezetőjét, hogy a szükséges
előirányzat átcsoportosítást hajtsa végre.
6. A Közgyűlés utasítja az Elszámolóház vezetőjét, hogy a Sipőcz
Patika Múzeum üzemeltetésének költségeit 2018. évtől kezdődően
a Múzeum költségvetésében tervezze legfeljebb 2.500.000.-, azaz
kétmillió-ötszázezer forint összegben.
7. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításának a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
8. A Közgyűlés utasítja a Janus Pannonius Múzeum vezetőjét, hogy
az üzemeltetéssel kapcsolatosan kezdeményezzen megbeszéléseket a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., a Pécsi Tudományegyetem,
valamint a Magyar Gyógyszerészeti Kamara Baranya Megyei
Szervezet vezetőivel.
9. A Közgyűlés utasítja a Janus Pannonius Múzeum vezetőjét, hogy a
Sipőcz Patika Múzeumban kiállított „gyógyszerésztörténeti tárgyak”
revízióját végezze el, a Sipőcz Patika Múzeum szakmai koncepcióját dolgozza ki, valamint az ehhez szükséges műtárgykölcsönzési
szerződéseket kösse meg.
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10. A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály vezetőjét, hogy határozatáról értesítse a Janus Pannonius Múzeum igazgatóját.
11. Ez a normatív határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Határidő: 2017. június 20.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Maulné dr. Tóth Csilla és
Magay Miklós főosztályvezetők
Kapják:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester,
dr. Maulné dr. Tóth Csilla és Magay Miklós főosztályvezetők, Humán Főosztály útján: dr. Csornay Boldizsár igazgató
(Janus Pannonius Múzeum) Maruzs Erik igazgató (Pécs
Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet),
Szentgyörgyi Dávid vezérigazgató (Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.)

Kihirdetve: 2017. június 16.

14.)

Együttműködési megállapodás megkötése a Pécsi Vasutas
Sportkörrel a Köztársaság téri Általános Iskola tornacsarnoka
tervezett felújításáról
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester

Gyimesi Gábor: a Köztársasági téri Általános Iskola tornacsarnokát a Pécsi
Tankerület működteti. Megjegyzi, hogy a megkötendő szerződésnek két
olyan pontja is van, amelyik feltételes módban fogalmazódott meg: ha a
sportág fejlesztési programtervét elfogadja a Kosárlabda Szövetség, illetve
ha TAO-s pénz a PVSK rendelkezésére áll. Kérdése, ha a pécsi Önkormányzat tulajdonában álló tornacsarnokról van szó, miért lép be a Pécsi Vasutas
Sportkör, miért nem a PSN Zrt. hasznosítja, illetve a PSN-ben sportoló utánpótlás részére fog hasznosulni majd a csarnok. A tervezett beruházáshoz
szükséges összeg nagyságát is sokallja.
Dr. Őri László: az elmúlt években a PVSK-val együttműködésben nyílt lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy - a városrészek között is egyfajta
arányosságot tartva - Kertvárosban az Árpád fejedelem Gimnázium tornacsarnoka, a belvárosban a Széchenyi Gimnázium és a Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskola tornacsarnoka felújításra kerülhessen. Arra a kérdésre nem tud válaszolni, hogy a PVSK számára rendelkezésre fog-e állni a
TAO forrás. A Közgyűlés most egy lehetőségről dönt, amennyiben a PVSK
és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége együttműködése révén ez
a lehetőség megteremtésre kerül, akkor 30% önerő biztosításával egy önkormányzati tulajdonú ingatlan - mely a pécsi gyerekek mindennapos használatában áll és méltatlan állapotban van - felújításra tud kerülni. A TAO-t a
kedvezményezettnek kell összegyűjteni. Akkor tud a fejlesztés megvalósulni,
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ha más partnerek is teljesítik az általuk vállalt feltételeket. Hangsúlyozza, egy
beruházás előkészítéséről van szó, ami még sok feltételtől függ, de ezáltal
költséghatékony módon lehetne olyan méltatlan állapotú tornatermet felújítani, melyet több ezer pécsi gyermek használ a köznevelési időszakban és sok
pécsi használ bérleti díj fizetésért cserébe a délutáni és esti időszakban. Valóban a közösséget szolgáló fejlesztésről van szó, ami egyben a közpénzt is
kíméli.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az
előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen, 2 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot
elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
189/2017.(06.15.) sz. határozata
Együttműködési megállapodás megkötéséről a Pécsi Vasutas
Sportkörrel a Köztársaság téri Általános Iskola tornacsarnoka
tervezett felújításáról
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt
a Pécsi Vasutas Sportkörrel (PVSK) a társasági adóról szóló
1996. évi LXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. §-a szerinti, a látványcsapatsportok támogatási rendszerébe illeszkedő, a közoktatási
programban szereplő, a mindennapi testnevelés megtartását segítő tornacsarnok sportpadlójának felújítására, az Önkormányzat
törzsvagyonába tartozó Pécs, Köztársaság tér 1. szám alatti 3867
hrsz.-ú kivett általános iskola megnevezésű ingatlanra vonatkozóan, az alábbiak szerint:
- a Tao tv. alapján PVSK által megszerzett támogatásból megvalósuló beruházáshoz szükséges 2.242.862 Ft önerőt az Önkormányzat a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
2. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az 1.
pontban meghatározott önkormányzati hozzájárulást az Önkormányzat 2018. évi költségvetése tervezésekor vegye figyelembe.
3. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
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Kapják:

15.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető, dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető

Fedezet biztosítása a Nemzeti Kosárlabda Akadémia közműveinek kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: ismerteti, hogy olyan beruházásról van szó, amelynek jelentős részét a Magyar Kormány folytat. Ugyanakkor az a kérés érkezett, hogy a
megépítendő akadémiának a közmű bekötéseit és a külső, épületen kívüli
közterület kialakítását az Önkormányzat végezze el. A PÉTÁV a leendő
üzemeltetővel szerződést köt, és saját erőből kiépíti a távhővezetéket és a
hőközpontot. A PÉTÁV-nak ezzel egy fogyasztóval gyarapodik az ellátotti
köre. A Tettye Forrásház Zrt. az ivóvíz és a szennyvíz bekötését végzi el.
Mindkét esetben a tervezési munkák is csatlakoznak a munkálatokhoz. A
fennmaradó feladatok finanszírozását bruttó 200 M Ft értékben az Önkormányzatnak szükséges megteremtenie. Javasolja forrásként megjelölni az
EIB hitelkeretet, melyhez a forráskeret átcsoportosítása szükséges. Felhívja
a képviselők figyelmét, hogy az előterjesztés része egy olyan kimutatás, ami
az eddigi EIB hitelkeret felhasználását tartalmazza. Az előterjesztés támogatását kéri a testülettől.
Dr. Kunszt Márta: amikor a Nemzeti Kosárlabda Akadémia pályázatát, illetve a támogatást tárgyalta a Közgyűlés, többen észrevételezték, hogy nem
láthatók azok a költségek, amelyek a közműberuházásokkal kapcsolatban
felmerülnek. Most egymás után készülnek azok az előterjesztések, amelyek
a költségek növekedését eredményezik. Polgármester úr 200 M Ft átcsoportosítását javasolta. Kérdése, hogy mi lesz azokkal a tervekkel, ahonnan az
átcsoportosítás történik. Úgy látja, hogy a hangverseny teremmel szembeni
terület rekultivációjára nem marad fedezet.
Dr. Gulyás Emil: a projektet nagyon jó ügynek tartja, amit nem lehet nem
támogatni. De ez az előterjesztés egy nagyon speciális értékrendet tükröz,
amivel nem tud egyetérteni. A felmerülő 200 M Ft olyan helyekről kerül elvonásra, ami a város fejlődése szempontjából a legfontosabb terület. Véleménye szerint a Schlauch Imre programból, ami a város kapuját újítaná meg,
100 M Ft-ból 100 M Ft-ot elvenni rossz döntés. A CSOK telkek kialakításához
megszavazott 100 M Ft-ból 50 M Ft kerül elvételre, amivel csökkenteni lehetne a nagymértékű elvándorlást Pécsről. A legnagyobb problémát azonban a
gazdaságfejlesztésre fordítandó 500 M Ft csökkentését tartja, mikor a város
legnagyobb problémája, hogy a gazdasága nem fejlődik megfelelő mértékben. Bizonyos gazdaságfejlesztési problémákat anyagi eszközökkel lehet
megtámogatni. Ezzel az átcsoportosítással – úgy gondolja – rendívül sokat
ártanak Pécs városának és a testület által meghatározott prioritások nem
kerülnek betartásra. Ha a város mérlege pozitív lenne, akkor lehetne támo-
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gatni ilyen projekteket is, mint a kosárlabda akadémia, de amikor a felzárkóztatáshoz szükséges források kerülnek elvonásra – még ha egy jó cél érdekében is – azt problémásnak látja.
Dr. Páva Zsolt: elmondja, hogy a Schlauch Imre program nem került le a
napirendről. A forrást egyelőre nem tudja rá biztosítani a város. Később
ugyan, de tovább fog folytatódni a program. Egyetért Képviselő úrral, hogy jó
lett volna, ha a felsorolt tételek is érintetlenül maradhattak volna, de a Város
helyzete ezt a megoldást engedi. Hosszú távon minden érintett jól fog járni,
mert ezek az összegek visszapótlásra kerülnek más források terhére.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal és 5
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot
elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
190/2017.(06.15.) sz. határozata
Fedezet biztosításáról a Nemzeti Kosárlabda Akadémia közműveinek kiépítéséhez
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az EIB-hitel lehívásáról szóló 173/2016.
(05.26.) sz. közgyűlési határozatának 1. pontjában szereplő táblázatot
az alábbiak szerint módosítja:
Lehívás
összege
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola fejlesz- 513 millió Ft
téséhez kapcsolódó nem elszámolható költségek
Jókai Mór Általános Iskola felújításához kapcsolódó nem 100 millió Ft
elszámolható költségek
Radnóti Miklós Szakközépiskola fejlesztéséhez kapcso- 100 millió Ft
lódó nem elszámolható költségek
Bánki Donát utcai általános iskola felújításához kapcso- 100 millió Ft
lódó nem elszámolható költségek
Pécsi Kulturális Központ – Szivárvány Gyermekház fel- 300 millió Ft
újításához kapcsolódó nem elszámolható költségek
Jókai tér felújítása
120 millió Ft
Régi Kertváros közmű-rekonstrukcióhoz kapcsolódó fej- 77 millió Ft
lesztések
Nemzeti Kosárlabda Akadémia közműveinek kiépítése
200 millió Ft
CSOK telkek kialakítása
50 millió Ft
Gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönzési keretösszeg
450 millió Ft
Tétel megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. A Közgyűlés felkéri a Pécsi Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatóját,
hogy a lehívásban bekövetkező változást a hitel nyújtójával egyeztesse le.
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3. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a változásokat vezesse át a költségvetési rendeletben.
Határidő: 2017. június 30.
illetve a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, dr. Merza Péter vezérigazgató
Kapják:

16.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Decsi István alpolgármester, dr.
Deákné dr. Pap Krisztina és Magay Miklós főosztályvezetők,
Városüzemeltetési Főosztály útján: dr. Merza Péter vezérigazgató, Vári Attila vezérigazgató

Pécs, Magyarürögi út 2585/4 hrsz-ú közpark ingatlanon gáz nyomásszabályozó telepítése
Előterjesztő: Decsi István alpolgármester

Dr. Kunszt Márta: támogatja az előterjesztést, mert szükséges döntésről
van szó. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ez az ügy közgyűlési hatáskörbe, míg az önkormányzati cégek beszámolói bizottsági hatáskörbe tartoznak. A hatásköröket ellenmondásosnak látja a Közgyűlés tekintetében, melynek az újragondolását javasolja.
Dr. Lovász István: a hatásköri csoportosításnak jelen esetben nem az ügy
volumenéhez való igazodása a mértékadó szempont, hanem az ügy kapcsán
jelentkező ingyenes elem. Ebben az ügyben megjelenik egyfajta közcélúság,
mert egy közinfrastruktúrához kapcsolódó fejlesztésről van szó, amiben az
Önkormányzat el is tekint a közvetlen ellenérték elkérésétől. A Vagyontörvény alapján a helyi rendelet igazodási pontja, hogy az ingyenes elemeket
tartalmazó döntések kerüljenek magas szinten meghozatalra, bizonyos esetekben akkor is, ha az ügynek a közéletre gyakorolt hatása nem éri el képviselő asszony által felhozott eseteket.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az
előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 egybehangzó igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
191/2017.(06.15.) sz. határozata
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a Pécs, Magyarürögi út 2585/4 hrsz-ú közpark ingatlanon gáz
nyomásszabályozó telepítéséről
1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/A. § (5a) bekezdésében foglalt tűrési kötelezettségre tekintettel a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről megvalósítani tervezett egyedi nyomásszabályozó állomás a
Pécs, Magyarürögi út 2585/4 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű
ingatlanon kerül elhelyezésre.
2. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi
jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 10. § (3) bekezdése alapján az
1. pont szerinti ingatlanon elhelyezésre kerülő egyedi nyomásszabályozó által elfoglalt 25 m² nagyságú földterületet terhelő használati jog ellenértékét 237.500,- Ft-ban állapítja meg.
3. Tekintettel a nyomásszabályozó állomás közösségi céljára, amely
az ellátás biztonságát, a fogyasztók számára megfelelő vezetéki
nyomás biztosítását szolgálja, a Közgyűlés a Vagyonrendelet 29. §
(5) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott használati jog ellenértékének megfizetéséről lemond, a
használati jogot ingyenesen biztosítja azzal a feltétellel, hogy az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a nyomásszabályozó telepítését követően – annak városképbe illeszkedése érdekében – legalább a használati jog ellenértékét elérő zöldterület létrehozásával, oldja a nyomásszabályozó állomás környezetbe illesztését.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Magay Miklós főosztályvezető
Kapják:

17.)

dr. Őri László alpolgármester, dr. Lovász István jegyző,
Magay Miklós főosztályvezető, Varga Péter csoportvezető,
Hoffmann László energetikus

Az „Új pécsi vásárcsarnok megépítése” tárgyú projekt megvalósítása során felmerülő ÁFA visszaigénylésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: jelentős könnyítést nyújtó technikai döntésről van szó. Ismerteti, ha az Önkormányzat bérleti szerződést köt a Pécsi Vagyonhasznosító
Zrt-vel, a beruházás befejeztével az Önkormányzat, mint beruházó jogosult
az ÁFA visszaigénylésére.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az előterjesztésről.
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 egybehangzó igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
192/2017.(06.15.) sz. határozata
az „Új pécsi vásárcsarnok megépítése” tárgyú projekt megvalósítása során felmerülő Áfa kezelésével kapcsolatos döntésről
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat az új pécsi Vásárcsarnokot üzemeltetése tekintetében bérleti szerződést köt a Pécsi
Vagyonhasznosító Zrt-vel a beruházás befejezését követően. A
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt adóköteles termékértékesítést, illetve
szolgáltatásnyújtást nyújt az új létesítményben.
2. Az önkormányzat az üzemeltetővel megkötött bérleti szerződés
alapján fizetendő térítés ellenében a létesítményt gazdasági tevékenységre fogja használni, ezért az önkormányzatot a beruházási
költségek tekintetében adólevonási jog illeti meg, így beruházást
terhelő ÁFA összegére visszaigénylésre kerül.
3. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztályt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető
Kapják:

18.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető, Gáspár Róbert városfejlesztési ügyintéző
Városi Főépítészet útján: Szentgyörgyi Dávid vezérigazgató, dr. Merza Péter vezérigazgató

"Lehetőség, egyensúly, szinergia" - Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett a nők munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása, és a munkamagánélet egyensúlyának megteremtése érdekében" tárgyú pályázat benyújtása (EFOP-1.2.9-17)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy olyan női információs
szolgáltató központ kerülne létrehozásra, amely komoly lépéseket tenne a
nők munkába állása és foglalkoztatása erősítésébe. A pályázat keretében
igényelhető összeg 200 M Ft és a tervezett támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
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Cserfainé dr. Kovács Ágnes: megjegyzi, az előterjesztésből nem derül ki,
hogy a 200 M Ft hogy lesz megosztva a tényleges program, a kommunikáció, az eszközbeszerzés, projektmenedzsment, stb. között. A tényleges programra elkölthető összeg nagyságára kérdez rá. Továbbá jelzi, csak általánosságokat tartalmaz az előterjesztés, a konkrét elképzeléseket hiányolja,
hogy Pécs városában a nők munkaerő piaci lehetőségei hogyan fognak javulni, hogyan fog a gyermekvállalási hajlandóság növekedni, hogy javul a
családok anyagi helyzete. Van-e már konkrét program a projekt megvalósítására?
Gyimesi Gábor: ellentmondást lát, tekintettel arra, hogy a gyermekeknek az
a jó, ha minél tovább otthon marad az anyuka. 3 év után pedig mindenkinek
az anyuka munkába állásának segítésére kellene törekednie. A 200 M Ft
nem munkahelyteremtésre fordítódik, számára homályos célokat takar az
előterjesztés. Többször tárgyaltak már olyan projektekről, ami arról szólt,
hogy embereknek segítenek munkát találni a nem létező piacon. Véleménye
szerint azok jártak jól, akik a segítő oldalon voltak, mert megkapták érte a
pénzt, viszont azok az emberek, akiknek érdekében kellett a pénzt elkölteni,
azok maradtak ugyanabban a rossz helyzetben, amiben voltak. Előre bocsátja, igennel szavaz az előterjesztésre, csak a hatékonyságot kérdőjelezi meg.
Szeretné, ha a 200 M Ft minél több olyan munkahelyet teremtene, ahol a
gyermeket vállaló hölgyek 3 év után el tudnának helyezkedni olyan munkahelyen, ami után otthon is képesek a gyermeket megfelelően ellátni.
Dr. Gulyás Emil: egyetért a hozzászólásokkal és kiegészíti azzal, oly mértékben homályos számára az előterjesztés, annyira nem tartalmaz konkrétumokat, hogy ismét csak arra tudja felhívni a figyelmet, hogy pályázati pénz
elköltésénél nem törekszik a pályázó konkrét elszámolásra, lebontásra, megtérülésre. Az ügyet jónak tartja, de az a sokévi tapasztalat, hogy azokon segítettek legkevesebbet az ilyen projektek, akik az alanyaik voltak.
Dr. Őri László: az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy pályázati felhívást
tett közzé. A feltett kérdések zömére ez a pályázati felhívás ad választ. Az
előterjesztés most egy elvi döntésről szól, hogy legyen előkészítve a pályázat, kerüljön benyújtásra. A pályázat beadási határideje nyári időszakra esik,
amikor nem lesz Közgyűlés. A kéréseket értve ígéri, ha a részletes kidolgozása elkészül a pályázatnak, arról tájékoztatja a képviselőket. Hozzáteszi, a
felhívásnak megfelelően kerül kidolgozásra a pályázat, amelyben a rögzített
feltételekhez képest újdonságot nem fog tartalmazni.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az
előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
193/2017.(06.15.) sz. határozata
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a „Lehetőség, egyensúly, szinergia” – Nő-Köz-Pont létrehozása
Pécsett a nők munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása, és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése érdekében” tárgyú
pályázat benyújtásáról (EFOP-1.2.9-17)
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az EFOP-1.2.9 -17 kódszámú, „Nők a
családban és a munkahelyen” tárgyban kiírt pályázati felhívásra
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által „Lehetőség,
egyensúly, szinergia” – Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett a nők
munkaerő-piaci lehetőségeinek javítása, és a munka-magánélet
egyensúlyának megteremtése érdekében címmel pályázat benyújtását jóváhagyja.
2. A projekt összköltsége bruttó 200.000.000 Ft, a kapcsolódó támogatás mindösszesen 200.000.000 Ft, 100 %-os támogatásintenzitás mellett. A projekt megvalósításához Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának önerőt nem szükséges biztosítania.
3. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Lovász István jegyzőt a pályázati
dokumentáció és szükséges mellékleteinek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lovász István jegyző
Kapják:

19.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester,
dr. Lovász István jegyző, Magay Miklós főosztályvezető,
Városüzemeltetési Főosztály útján: Molvay Róbert ügyvezető alelnök (HACS) Egyesület

„Mecseki természettudományos élményközpont fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása (EFOP-3.3.617)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: ismerteti, hogy a pályázat előkészítésében három konzorciumi tag vett részt, a Dél Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület, a Janus Pannonius Múzeum Nkft. és a Pécsi Állatkert Nkft. A „Mecseki természettudományos élményközpont fejlesztése” tárgyú pályázat bruttó összköltsége 500 millió Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. Az élményközpont kialakításának helyszínéül a Pécsi Állatkertet javasolták, tekintettel arra, hogy
ez a legideálisabb, vonzerejét és a látogatottságát is tovább tudja növelni.
Kéri képviselőtársait, hogy támogassák az előterjesztést.
Dr. Kunszt Márta: arról érdeklődik, hogy az Állatkertben pontosan hol lesz
élményközpont, mert az előterjesztés erre a kérdésre nem ad választ.
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Dr. Őri László: felhívja a figyelmet, hogy ennek a pályázatnak a benyújtása
nem a város számára rendelkezésre álló fejlesztési forrásokra történik. Nem
TOP-os, hanem EFOP-os forrásról van szó, melyekre más városok is pályázhatnak. A pályázati dokumentációk az intézményeknél rendelkezésre
állnak, de nem tartja célszerűnek nyilvános ülésen, az elbírálási szakaszban
ennek részletes megtárgyalását, mert akár pozíciójukat is ronthatják, figyelemmel arra, hogy várhatóan nem csak Pécs, hanem más városok is fognak
pályázni, és nagy verseny mutatkozik ezen források elnyerésére.
Dr. Gulyás Emil: alpolgármester úrtól kérdezi, hogy az élményközpontot
miből tudja majd a város fenntartani és finanszírozni.
Dr. Őri László: válaszolva a feltett kérdésre elmondja, hogy ez a program
éppen abban segít, hogy a már megépült Állatkert fenntartása könnyebb legyen. Nem arról van szó, hogy létre hoznak valamit, amit majd utána fenn
kell tartani, hanem éppen ez a projekt az, ami majd segíti az Állatkert gazdaságos és hatékony működtetését, hiszen plusz forrásokat és attrakciókat jelent. Nincs olyan infrastruktúra vagy épület, aminek a fenntartása további
költségeket generálna.
Kővári János: megjegyzi, annak idején öko-Állatkertként lett megpályázva
ez a létesítmény azzal, hogy nemcsak állatokat mutat be, hanem természettudományos ismereteket is nyújt a látogatóknak. Akkor a költségekbe nem
fért be különböző produktumok létrehozása. Most ez történik, további látványosság és szemléletformálás lesz kialakítva, ami csak javít a látogatottságon.
Itt ragadja meg az alkalmat és minden képviselőtársát meghívja az ökovilágnap alkalmából a Széchenyi téren megrendezésre kerülő kiállításra. Már
6 éves a „Lépj” program, melynek keretében városi jeles napok kerülnek
megrendezésre. Ez a mai napi rendezvény is egy közülük, amikor a pécsi
polgárok figyelmét felhívják a szemléletformálás fontosságára.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés észrevétel nem jelentkezik, így szavazást kér
az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
194/2017.(06.15.) sz. határozata
a „Mecseki természettudományos élményközpont fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról (EFOP-3.3.617)
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az EFOP-3.3.6 -17 kódszámú, „Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élmény-központok fejlesztése” tárgyban kiírt pályázati
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felhívásra a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú
Egyesület, a Janus Pannonius Múzeum és Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. által konzorciumban benyújtott „Mecseki Természettudományos élményközpont fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. A projekt összköltsége bruttó 500.000.000 Ft, a kapcsolódó támogatás mindösszesen 500.000.000 Ft, 100 %-os támogatásintenzitás
mellett. A projekt megvalósításához egyik pályázónak sem szükséges önerőt biztosítania.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester,
Magay Miklós főosztályvezető, Városüzemeltetési Főosztály
útján: Siptár Dávid igazgató, dr. Csornay Boldizsár igazgató

Dr. Páva Zsolt: 20 perc szünetet rendel el.
Szünet után
Dr. Girán János: kéri a „Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 26/2017.
(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés napirendre
vételét, az elmúlt közgyűlésen megtárgyalt rendelet pontosítására van szükség.
Dr. Páva Zsolt: javasolja, és szavazást kér a rendeletmódosítás napirendre
vételéről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet módosítás tárgyalását 38. napirendi pontként elfogadta.

20.)

"Tüskésrét fejlesztése III." című pályázat benyújtása a Zöld Város
pályázati felhívás keretében (TOP-6.3.2-15)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: ismerteti a Tüskésréti fejlesztés korábbi ütemeit. Az I. ütemben privát és közösségi fejlesztés keretében wakeboard pálya, és rekortán
futópálya került kialakításra. A II. ütemben új játszótérrel, ingyenesen használható nyilvános mellékhelyiséggel, parkolóval bővülnek a funkciók, néhány
új fittness eszköz kerül beépítésre, valamint a terület déli oldalán egy műfü-
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ves pálya térítés ellenében lesz használható. A III. ütemben olyan öko kalandpark kerül kialakításra, amely kapcsolódik a terület eddigi funkcióihoz.
Különösen figyel a projekt az élőhelyekre, a biointenzitás növelésére, a zöld
felület állomány rekonstrukciójára. Ezen kívül bővülne a sport és szabadidős
tevékenységre alkalmas létesítmények száma, és az ezt kiszolgáló építmények, illetve szabadtéri színpad kialakítása történik meg. Fontos elem, az
idén 650 éves Pécsi Tudományegyetem kapcsán a tudásliget kialakítása,
650 fa ültetésével. Az átalakítás a tó körbejárhatóságát is eredményezi. A
program összköltsége 380 millió Ft, amelyhez nem kell önerőt biztosítani az
önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy a Tüskésrét kialakítása a városban
élők számára igen népszerűvé vált, érdemes ebbe az irányba folytatni a bővítéseket.
Kővári János: a Tüskésrét példája annak a fajta fenntarthatatlan gondolkodásnak, ami a múltban az energiaforrásokat úgy aknázta ki, hogy nem vette
figyelembe milyen környezetpusztítással járnak. Ennek egy mementója a
Tüskésrét, ami egy salaktároló, az egykori szénerőmű fűtés mellékterméke
van oda elhelyezve, ezzel a város egyik természeti erőforrásokban leggazdagabb területe lett majdnem tönkre téve az elmúlt 50-60 évben. Kivéve az
utóbbi 20 évet. Jelképes, hogy éppen ezen a területen jelenik meg a közösen
elfogadott gondolat a fenntartható, élhető zöld, ökovárosról. Ezért javasolta
bizottsági ülésen, ami elfogadásra került, hogy ha a Tüskésréten bármilyen
funkció jön létre, az illeszkedjen ebbe az öko, fenntartó gondolkodásba, mert
ez a város jövője, és egy kiváló szemléletformálási lehetőség lehet, sőt még
élménypark is. A városvezetők által javasolt szabadidőpark, tudásliget, kalandpark, rendezvénytér, - a hadiparkot kivéve -, mind illeszthetők ebbe a
gondolkodásba, ha tudást is adnak át. Példának említi az önfenntartó patcai
Katica tanyát, ami tanít felnőtteket, gyerekeket egyaránt, kikapcsolódásra is
alkalmas, vendéglátással szálláslehetőséggel, és úgy működik, hogy nem
kell hozzá semmilyen önkormányzati támogatás. Most épül hozzá egy a 33
kw-os napelem park, ami a terület teljes energiaellátását biztosítja.
Kérése, hogy támogassák az előterjesztést, és amikor a projekt részletes
tárgyalása történik, akkor is legyenek olyan következetesek, hogy minden
elemében illeszkedjen a jövő fenntartható gondolkodásába, bármi is lesz
majd benne.
Dr. Girán János: tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Városfejlesztési és
Kommunális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azzal a határozati
javaslattal fogadta el, hogy a Közgyűlés utasítsa a Városfejlesztési NZrt. vezetőjét, hogy a tartalom szerinti fő pályázati elemek funkciójának kidolgozása
során, elsődlegesen egy ökopark megvalósítása legyen a cél. Kéri a közgyűlést, hogy fogadják el a bizottság javaslatát.
Dr. Páva Zsolt: előterjesztőként a bizottság javaslatát befogadta.
Dr. Gulyás Emil: tekintettel arra, hogy a terület jelentős részén korábban
zagytározók voltak, úgy gondolja, hogy néhány évtizedig még nem szabadna
hozzá nyúlni. Különböző építmények, hadipark létesítését nem tartja célszerűnek ezen a helyen. Mivel a pályázatban gazdaságfejlesztési célt is meg kell
jelölni, célszerűnek tartaná a terület e szempontból való vizsgálatát. Most ezt
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úgy próbálja a projekt megvalósítani, hogy a működtetését fenntarthatóként
jelölik meg. Úgy gondolja, hogy ez nagymértékű megerőszakolása a pályázatnak, és nagyon kis valószínűségét látja annak, hogy valaha is gazdaságosan működtethető lesz úgy, hogy a fenntartásához ne kelljen a költségvetésből hozzátenni. Örülnek egy újabb kirándulóközpontnak, de amikor a városnak valódi gazdaságfejlesztésre lenne szüksége, akkor azoknál a projekteknél ahol ez kötelező eleme a megvalósításnak, ott tényleg olyan beruházásokat kellene létrehozni, ami valóban képes nyereséget termelni. Felteszi
képviselőtársainak a kérdést, hogyha városi költségvetésből kellene megépíteni az öko parkot, és ez 10%-os adóemeléssel járna, akkor is megvalósítanák-e. Mivel erre az lenne a helyes válasz, hogy nem, ezt a pályázati pénzt
egy valóban önfenntartó és hosszútávon gazdaságfejlesztő funkcióval rendelkező projektre kellene felhasználni, és nem egy olyanra, amelynek működtetése folyamatos költségvetési forrást igényel, vagy felhagynak a működtetésével és tönkre megy.
Kővári János: Gulyás Emil képviselőtársa felszólalására reagálva elmondja,
ha költségvetési pénzből kellene megépíteni ezt a parkot, ő akkor is megépítené. Ezért említette a Katica tanyát, mert magánforrásokból építették, közel
100.000 látogatója van, Kaposvártól 15 km-re fekszik és működtethető és
fenntartható. Azért is megépítené, mert egy olyan park jönne létre ahol a látogatók szórakozva, kikapcsolódva arról kaphatnak majd tudást, hogy hogyan tudják fenntarthatóvá tenni az életüket, és a város és megye életében
miket kellene újraépíteni, hogy ez fenntartható város legyen.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés észrevétel nem jelentkezik, így szavazást kér
az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
195/2017.(06.15.) sz. határozata
a „Tüskésrét fejlesztése III.” című pályázat benyújtásáról a Zöld
Város pályázati felhívás keretében (TOP-6.3.2-15)
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy TOP-6.3.2-16 kódszámú Zöld város kialakítása címmel kiírt pályázati felhívásra „Tüskésrét fejlesztése
III.” címmel az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot nyújt be.
2. A projekt összköltsége bruttó 380 millió forint, melyhez Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának önerőt nem szükséges biztosítania.
3. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett projekttel kapcsolatosan nyisson
alszámlát az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.
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4. A Közgyűlés felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy az
1. pont szerinti pályázatot készítse elő és az előterjesztés szerinti
tartalomnak megfelelően nyújtsa be a Támogató Szervezet felé.
5. A Közgyűlés utasítsa a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezetőjét, hogy az előterjesztés tartalma szerinti fő pályázati elemek funkcióinak kidolgozása során elsődlegesen, egy ÖKO Park megvalósítása legyen a cél.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, Magay Miklós és dr. Deákné dr.
Pap Krisztina főosztályvezetők, dr. Merza Péter vezérigazgató
Kapják:

21.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Magay Miklós és dr. Deákné dr.
Pap Krisztina főosztályvezetők, Városüzemeltetési Főosztály
útján: dr. Merza Péter vezérigazgató

Pályázat benyújtása a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés”
tárgyú pályázati felhívásra a Belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése címmel (TOP-6.4.1-16)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: elmondja, hogy az előterjesztés az észak-déli tengely mentén, kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakítására keresi a megoldást. A
fejlesztés a Bajcsy- Zsilinszky utca tengelyében történne, a vasúti átkelőhelyen egy mainál kedvezőbb átkelő pont kerülne kialakításra, melyhez csatlakozna egy E-közbringa fejlesztés is. A program teljes költsége 300 millió Ft,
100%-os támogatásintenzitás mellett. Kéri képviselőtársait fogadják el az
előterjesztést.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazást kér az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 egybehangzó igen szavazattal, az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
196/2017.(06.15.) sz. határozata
Pályázat benyújtásáról a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
tárgyú pályázati felhívásra a Belváros észak-déli tengely közlekedésfejlesztése címmel (TOP-6.4.1-16 )
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy TOP-6.4.1-16 kódszámú fenntartható
városi közlekedésfejlesztésre kiírt pályázati felhívásra „A belváros
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észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” címmel az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot nyújt be.
2. A projekt összköltsége bruttó 300 millió forint, melyhez Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának önerőt nem szükséges biztosítania.
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy „A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” című, TOP-6.4.1-16 kódszámú projekt teljes
körű előkészítése és lebonyolítása tárgyban az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező feladat átadási megállapodást köt a Pécsi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel.
4. A Közgyűlés felhatalmazza Polgármester Urat a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
5. A Közgyűlés felkéri Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy az
1. pont szerinti pályázatot készítse elő és az előterjesztés szerinti
tartalomnak megfelelően nyújtsa be a Támogató Szervezet felé.
Határidő: 2017. június 8.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Merza Péter vezérigazgató
Kapják:

22.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Lovász István jegyző, Magay
Miklós főosztályvezető, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Városüzemeltetési Főosztály útján: dr. Merza Péter vezérigazgató

Pályázat benyújtása önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Mecsekaljai Általános Iskola (Pécs, Bánki Donát u. 2.) energetikai felújítására (TOP-6.5.116)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: ismerteti a programot, mely szerint az iskolában külső nyílászárók cseréje, oldalfal szigetelés, lapostető-szigetelés, vízszigetelés, radiátorcsere, hőközpont korszerűsítés, és az épületben működő uszoda működéséhez használt meleg vízrendszer korszerűsítése történne meg. A projekt
tervezett teljes költsége bruttó 691 millió Ft, melyhez önerő nem szükséges.
Kővári János: maximális mértékben támogatják az összes olyan előterjesztést, ahol óvodák energetikai korszerűsítésére pályáznak, tekintettel arra,
hogy az elmúlt 20-30 évben elmaradt ezeknek az épületeknek a felújítása, és
mert csökkentik a város működési kiadásait. A városvezetéstől és a városfejlesztési társaságtól kéri, hogy minden pályázatnál, ahol oktatási intézmény-

41
ben energetikai korszerűsítés történik, az épületet használók számára legyenek olyan információk átadva, hogy hogyan tudnak hozzájárulni az energiaforrásokkal és a vízzel való takarékossághoz, mert ezzel legalább annyi
megtakarítást fognak elérni, mint a korszerűsítéssel.
Dr. Őri László: megjegyzi, ez a döntés egy 6-7 évvel ezelőtti folyamatba illeszkedik bele. 2010-ben 3 IMS szerkezetű oktatási intézmény felújításáról
kellett dönteni. 2011-2012-ben az Illyés Gyula Általános iskolát, majd 20132014-ben a Testvérvárosok Terei Általános Iskolát újították fel. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Gimnázium megerősítéséről a közgyűlés már
döntést hozott, a pályázat benyújtásra került. Fontosnak tartják, hogy a város
más részeire is arányos figyelmet fordítsanak, így került napirendre a Jókai
utcai, és a Bánki Donát utcai Általános Iskola fejlesztése. Felhívja a figyelmet, hogy most egy pályázat benyújtásáról döntenek, a felújítás ténylegesen
elkezdésének időpontja a pályázat elbírálójától függ.
Dr. Gulyás Emil: nem vitatja, hogy ez egy jó projekt és meg is fog térülni, de
kérdezi, hogy a befektetett hatalmas összeg valóban meg fog-e térülni 7-10
év alatt, mely idő alatt egy ilyen beruházásnak meg kell térülnie?
Dr. Őri László: amennyiben a pályázat elnyerésre kerül, és az iskola felújítása megvalósulhat, a használatba vételt követően a megtakarítások már az
első évben fognak jelentkezni. Kéri vegyék figyelembe, hogy a megtérülést a
beruházás összegéhez kell viszonyítani, jelen esetben Uniós forrásról van
szó, nem kell a városnak önerőt biztosítani és a pécsi adófizetőknek ez nem
kerül semmibe.
Dr. Páva Zsolt: további hozzászólás nincs, kéri a szavazást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 egybehangzó igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
197/2017.(06.15.) sz. határozata
Pályázat benyújtásáról önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Mecsekaljai Általános Iskola (Pécs, Bánki Donát u. 2.) energetikai felújítására (TOP-6.5.1-16)
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy TOP-6.5.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése címmel kiírt pályázati felhívásra „Mecsekaljai Általános Iskola (Pécs, Bánki Donát u. 2.)
energetikai felújítása” címmel az előterjesztés szerinti tartalommal
pályázatot nyújt be.
2. A projekt összköltsége bruttó 691,2 millió forint, melyhez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának önerőt nem szükséges biztosítania.
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3. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a 173/2016. (05.26.) számú határozatában bruttó 100 millió Ft-ot biztosított az iskola projektben nem
elszámolható fejlesztési elemekre, a Közgyűlés úgy dönt, hogy a
tervezési folyamat keretében készüljön műszaki javaslat a keretöszszeg felhasználására, melynek felhasználásáról a végső döntést a
kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásával együtt hozza
meg az Önkormányzat.
4. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett projekttel kapcsolatosan nyisson
kincstári alszámlát az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.
5. A Közgyűlés felkéri Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy az
1. pont szerinti pályázatot készítse elő és az előterjesztés szerinti
tartalomnak megfelelően nyújtsa be a Támogató Szervezet felé.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, Magay Miklós és dr. Deákné dr.
Pap Krisztina főosztályvezetők, dr. Merza Péter vezérigazgató
Kapják:

23.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Magay Miklós és dr. Deákné dr.
Pap Krisztina főosztályvezetők, Városüzemeltetési Főosztály
útján: dr. Merza Péter vezérigazgató

Pályázat benyújtása az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Keleti Városrészi Óvoda Teleki Blanka utcai székhelyintézménye energetikai felújítására (TOP-6.5.1-16)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: elmondja, hogy a Teleki Blanka utcai óvodánál nyílászárók
cseréje, külső oldalfal szigetelés, lapostető-szigetelés, vízszigetelés, radiátorcsere, történne. A projekt tervezett teljes költsége bruttó 176 millió Ft,
melyhez önerő nem szükséges.
Pál Miklós: a keleti városrész képviselőjeként örömét fejezi ki minden olyan
fejlesztésre, ami a területen megvalósul. Véleménye szerint ez hozzá fog
járulni a keleti városrészről alkotott nem mindig pozitív véleményhez és eloszlatja azt a rossz beidegződést, hogy ez a városrész élhetetlen. Minden
tekintetben javul a szubjektív biztonságérzet is.
Dr. Páva Zsolt: további hozzászólási igényt nem lát, így szavazást kér az
előterjesztésről.
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 egybehangzó igen szavazattal, az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
198/2017.(06.15.) sz. határozata
Pályázat benyújtásáról az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Keleti Városrészi Óvoda
Teleki Blanka utcai székhelyintézménye energetikai felújítására
(TOP-6.5.1-16)
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy TOP-6.5.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése címmel kiírt pályázati felhívásra „Teleki Blanka utcai óvoda energetikai felújítása” címmel
az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot nyújt be.
2. A projekt összköltsége bruttó 176,5 millió forint, melyhez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának önerőt nem szükséges biztosítania.
3. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett projekttel kapcsolatosan nyisson
alszámlát az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.
4. A Közgyűlés felkéri Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy az
1. pont szerinti pályázatot készítse elő és az előterjesztés szerinti
tartalomnak megfelelően nyújtsa be a Támogató Szervezet felé.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Merza Péter vezérigazgató
Kapják:

24.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Girán János bizottsági elnök,
dr. Csizmadia Péter bizottsági elnök, Bognár László bizottsági elnök
Magay Miklós főosztályvezető, dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető, Városi Főépítészet útján: dr. Merza Péter
vezérigazgató

Pályázat benyújtása az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodája energetikai felújítására (TOP6.5.1-16)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester
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Dr. Páva Zsolt: elmondja, hogy a Pákolitz István Utcai óvodánál a felújítás
során szigetelés és nyílászárók cseréje vált szükségessé. A projekt tervezett
teljes költsége bruttó 43 millió Ft, melyhez önerő nem szükséges.
Oszoli Dénes: a terület képviselőjeként elmondja, hogy az óvoda a 60 éve
létesített lakótelepi részen társadalmi összefogással épült. Igen megérett a
korszerűsítésre, óriási öröm és lehetőség az ott élők számára, hogy az épület mindössze 43 millió Ft-ból megújulhat. Az óvoda vezetésével rendszeresen tartva a kapcsolatot azt látja, hogy megfelelő, jó színvonalú szakmai
munka folyik. Véleménye szerint érezni fogják az ott élők, hogy egy ilyen korszerűsítéssel a város törődik az ottani szakmai munka minőségével. A környezeti terhelés is jelentősen csökkenni fog, hiszen a pályázat a C02 kibocsátás csökkentésére irányul, emellett mégis sikerül olyan külső új megjelenést adni az épületnek, ami mindenki számára vonzó lesz. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák az előterjesztést.
Dr. Őri László: mint az iskoláknál, az óvodák fejlesztése kapcsán is elmondható, hogy a több éve elindított folyamat eredményeként újabb jelentős állomásához érkeztek az intézmény felújítások. A tavalyi évben az elmúlt két
évtized legnagyobb intézményfejlesztési programja indult el a városban.
Számos felújítás már elkezdődött. A Bornemissza Gergely utcai Óvoda és
Bölcsőde, a Siklósi úti Óvoda és Bölcsőde, és a Hajnóczy utcai Óvoda felújítása jelenleg is folyik, illetve a végéhez közeledik. A vasasi óvoda, és az
Óvoda utcai óvoda felújítása most fejeződik be. Korábbi közgyűlési döntés
alapján, előkészítés alatt áll a Budai Nagy Antal utcai Óvoda és Bölcsőde
továbbá a Németh László utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása. A Pákolitz István utcai Óvoda esetén valóban a város legrosszabb állapotában lévő óvodáját tudják most felújítani. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák az előterjesztést annak érdekében, hogy a városrészek közötti fejlesztések arányosan, az egyensúlyt megtartva valósulhassanak meg.
Dr. Páva Zsolt: további hozzászólási igényt nem lát, szavazást kér az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 22 igen szavazattal, az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
199/2017.(06.15.) sz. határozata
Pályázat benyújtásáról az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében a Keleti Városrészi Óvoda
Pákolitz István Utcai Tagóvodája energetikai felújítására (TOP6.5.1-16)
1. A Közgyűlés felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy az
1. pont szerinti pályázatot készítse elő és az előterjesztés szerinti
tartalomnak megfelelően nyújtsa be a Támogató Szervezet felé.
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2. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett projekttel kapcsolatosan nyisson
alszámlát az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Merza Péter vezérigazgató
Kapják:

25.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Decsi István alpolgármester,
Magay Miklós főosztályvezető, dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető, Városi Főépítészet útján: dr. Merza Péter
vezérigazgató

Óvodák és bölcsődék felújítási pályázataihoz kapcsolódó támogatási szerződések módosítása (TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001/
00002/00003/00004/00005/00006)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: kiegészítés, hozzászólási igényt nem lát, szavazást rendel
el.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
200/2017.(06.15.) sz. határozata
Óvodák és bölcsődék felújítási pályázataihoz kapcsolódó Támogatási Szerződések módosításáról (TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001/
00002/00003/ 00004/00005/00006)
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató Szervezettel az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti szövegezéssel jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001
azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását, és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató Szervezettel az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti szövegezéssel jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002
azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását, és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
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3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató Szervezettel az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerinti szövegezéssel jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003
azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását, és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató Szervezettel az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerinti szövegezéssel jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004
azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását, és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
5. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató Szervezettel az előterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti szövegezéssel jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005
azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását, és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
6. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató Szervezettel az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti szövegezéssel jóváhagyja a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006
azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását, és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

26.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Gáspár Róbert ügyintéző, Városi Főépítészet útján: dr. Merza Péter vezérigazgató

Pécsi Horvát Színház felújításával kapcsolatos 9805-3/2014/NEFKIM sz. támogatási szerződés 5. sz. módosítása, valamint a
46978-2/2016/NEFO sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása a
támogatás felhasználásának véghatárideje tekintetében
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: a színház felújításáról már több ízben tárgyalt a testület. A
felújítást végző korábbi vállalkozó helyett újat kellett keresni és csak a negyedik közbeszerzési eljárás vezetett eredményre. A beruházás láthatóan
nem vonzotta a beruházókat. A jelenlegi kivitelező megfelelően végzi munkáját, ugyanakkor több tényező is gátolta abban, hogy július 31-ig befejezhesse
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a felújítást. A projekt reális befejezési határideje 2017. október 31-e, így javasolja a befejezési határidő e dátumra történő módosítását.
Dr. Kunszt Márta: emlékeztet, hogy a legutóbbi közgyűlésen, kérdésének
arra a részére nem kapott választ, hogy a Horvát Színház felújítási munkái
valóban azért csúsznak-e, mert az előkészítés során az önkormányzat hibázott.
A csúszás indoklását – miszerint a kemény tél megrongálta az épületet –
nem tartja kielégítőnek. Milyen garancia van arra, hogy a meghosszabbított
határidőre befejeződik a munka?
Dr. Páva Zsolt: nincs tudomása arról, hogy az előkészítés során az önkormányzat bármilyen hibát elkövetett volna. Az új kivitelező minden feltételnek
megfelelt és munkáját – melyre garanciát is vállal – kifogástalanul végzi.
Ezért úgy véli, okkal bízhatnak a módosított határidő betartásában.
Dr. Gulyás Emil: kérdése, az eredetileg tervezett összeghez képest mennyivel kerül többe a projekt,
Dr. Páva Zsolt: a többletköltségek egy részének fedezetére 100 millió Ft
támogatást kapott az önkormányzat a kormánytól, a fennmaradó összeg tekintetében Merza Péter vezérigazgató úr ad tájékoztatást.
Dr. Merza Péter: jelzi, ezen felül 80 M Ft +Áfa a felmerült többletköltség.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást kér az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
201/2017.(06.15.) sz. határozata
a Pécsi Horvát Színház felújításával kapcsolatos 9805-3/2014/NEFKIM sz. Támogatási Szerződés 5. sz. módosításáról, valamint a
46978-2/2016/NEFO sz. Támogatási Szerződés 1. sz. módosításáról
a támogatás felhasználásának véghatárideje tekintetében
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a jóváhagyja a 9805-3/2014/NEF-KIM
sz. Támogatási Szerződés, valamint a 46978-2/2016/NEFO sz. Támogatási Szerződés módosulására irányuló kérelmet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, felkéri a Polgármestert annak aláírására és utasítja a Pécsi Városfejlesztési NZrt.-t, hogy küldje azt
meg a Támogató (EMMI) felé.
Határidő:

azonnal
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Felelős:
gató

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Merza Péter vezérigaz-

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Támogató (EMMI) által
megküldött, módosított Támogatási Szerződéseket aláírja.
Határidő: a módosított Támogatási Szerződések megküldését követően azonnal
Felelős:
dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

27.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Gáspár Róbert városfejlesztési
ügyintéző, Városi Főépítészet útján: dr. Merza Péter vezérigazgató

Óvodák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárása
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester

Dr. Őri László: több mint egy évtizedes múltra tekint vissza Pécsett a Zöld
Óvoda Program. Mára 25 óvoda érdemelte ki a zöld óvoda címet. A Városfejlesztési és Kommunális Bizottság a Környezetvédelmi Alap egy részét évek
óta a zöld óvodák és iskolák számára kiírt pályázatra különíti el olyan célok
megvalósítása érdekében, mint udvarzöldítés, madárbarát kert kialakítása,
ivókút telepítés, komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének
fejlesztése, akváriumépítés, csoportszoba zöldítés. Olyan szemléletformáló
programokat tudnak az intézmények megvalósítani az Önkormányzat támogatásával, melyek a fogékony kisgyermekeket egész életükben elkísérhetik.
A lakótelepi óvodákban fokozott jelentőséggel bírnak ezek a fejlesztések,
programok.
Első körben 9 pályázat érkezett be, és összesen 1,8 millió forintot nyertek el
a pályázó óvodák.
Kővári János: az intézmények által kezdeményezett folyamat segítését 5
évvel ezelőtt karolta fel az Önkormányzat, azóta ír ki pályázatot és nyújt támogatást a zöld óvodák és 3 éve a zöld iskolák számára. Mivel kezdeményezője volt ennek a programnak is külön örömmel tölti el, hogy az elmúlt 5
évben duplájára nőtt a zöld óvodák és öko iskolák száma. A pályázatok lehetőséget adnak arra, hogy mind a gyermekek, mind pedig szüleik szemlélete
megváltozzon, és tudjanak tenni Pécs fenntartható várossá válása érdekében. Köszöni az önkormányzatnak, hogy ezt a forrást minden évben biztosítja. Hozzáteszi még, az intézmények az igen rövid határidő ellenére remek
pályázatokat nyújtottak be.
Dr. Páva Zsolt: további észrevétel hiányában, szavazást rendel el.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 22 igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
202/2017.(06.15.) sz. határozata
Óvodák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárásáról
1.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs közigazgatási határán belül
működő óvodák számára a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap
terhére kiírt környezetvédelmi pályázat első fordulójára benyújtott
pályázó óvodai intézmények közül a következő alapítványok a táblázatban meghatározott összegben részesüljenek támogatásban
pályázati céljaik megvalósításához:
Pályázó
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

„Ez Gyerekjáték…”
Óvodafejlesztési
Alapítvány
Erdei Óvoda Oktatási-Nevelési Alapítvány
“Apróval az aprókért“ Óvodafejlesztési Alapítvány
A Dr. Majorossy
utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány
Alapítvány a Pécs,
Bimbó utcai Óvodáért
"Magyar Lajos Úti
Ovisokért" Alapítvány

Támogatás

Megpályázott
cél

Kiegészítő
cél

200.000 Ft

1,8

b

200.000 Ft

2,9,11,12

b

200.000 Ft

3,11,12

200.000 Ft

5,11

170.000 Ft

10,11

200.000 Ft

7,11

b

b

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott alapítványokkal kötendő, az előterjesztés mellékleteiben csatolt támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

28.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Decsi István alpolgármester,
Magay Miklós főosztályvezető, dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető

Iskolák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárása

50
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester
Dr. Őri László: az előzőhöz hasonlóan az iskolák számára is kiírásra került a
Környezetvédelmi Alapból finanszírozott pályázat. 4,2 millió forintos összegre
pályázhattak az intézmények, melyek felhasználásához sok sikert kíván.
Kővári János: nem csak pályázati forrásból támogatják az iskolákat. A LÉPJ
program keretében az Ökováros-Ökorégió Alapítvány havi rendszerességgel
tart fenntarthatósági órákat. Minden évben megrendezésre kerül egy városi
vetélkedő, melynek győztesei öko táborban vehetnek részt. Ez mind együttesen hozzájárul a szemléletformáláshoz.
Minden képviselő kapott ma egy palackba zárt üzenetet. A mai közgyűlés
hitelesítette azt az 5 évvel ezelőtt megszületett közgyűlési döntést, melyben
egybehangzóan támogatták a fenntartható városfejlesztést.
Dr. Keresztes László Lóránt: rendkívül fontosnak tart minden pályázati lehetőséget, melyet az intézmények számára biztosít az önkormányzat. Az
előterjesztést támogatja.
Kővári képviselő úr által említett fejlesztési dokumentum a konkrét intézkedések mellett egy szellemiséget is tükröz. Ehhez kapcsolódik Pécs Zöld Főváros cím megszerzésére irányuló törekvése is. Vannak azonban olyan, az
önkormányzaton kívül álló folyamatok, melyek befolyásolják, hogy Pécs zöld
fővárossá, illetve fenntartható várossá tud-e válni. Itt kívánja felhívni a figyelmet a nukleáris hulladéklerakó ügyére, valamint egy újabb urán kutatófúrásra, melynek előkészületei megkezdődtek a városban. Hogy ez utóbbi
ügyben mi a város álláspontja, nem sikerült megtudnia, bár már többször
feltette a kérdést. Összegzésként tehát elmondható, hogy bár vannak pozitív
törekvések is, de az önkormányzat nem tesz meg mindent annak érdekében,
hogy bizonyos folyamatokat korlátok közé tereljen.
Dr. Páva Zsolt: további észrevétel, kérdés hiányában, szavazást rendel el.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 22 igen szavazattal az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
203/2017.(06.15.) sz. határozata
Iskolák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárásáról
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs közigazgatási határán belül működő iskolák számára a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap terhére kiírt
környezetvédelmi pályázat első fordulójára pályázatot benyújtók közül a következő alapítványok a táblázatban meghatározott összegben
részesülnek támogatásban pályázati céljaik megvalósításához:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

pályázó neve
Illyés Gyula Alapítvány
Pallas Athéne Alapítvány
Meszesért Alapítvány
Mathias Rex Közhasznú Tevékenységet Folytató Alapítvány
„Iskolánkért – Pour Notre École“
Alapítvány
Szieberth Róbert Iskolafejlesztési
Alapítvány

7. Gyermekeinkért Alapítvány

pályázott
kategória

javasolt támogatási
összeg (Ft)

3
7
3

450 000
315 000
450 000

5

336 900

3

460 000

2

500 000

3

500 000

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott alapítványokkal kötendő, az előterjesztés mellékleteiben csatolt
támogatási szerződések aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

29.)

dr. Páva Zsolt polgármester, Decsi István alpolgármester, dr.
Girán János bizottsági elnök, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Magay Miklós főosztályvezető

Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. pályázatának benyújtásához a Távhőszektor korszerűsítése felhívásra (KEHOP-5.3.1-17)
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Erb József: véleménye szerint a pályázattal kapcsolatosan semmiféle kritika
nem fogalmazódhat meg. 2,5 milliárd forintos fejlesztésről szól az előterjesztés, melynek projektelemei, műszaki tartalma részletesen kidolgozásra került.
Felhívja a figyelmet a PÉTÁV Kft. projektmenedzsmentjének országos szinten is kiemelkedően színvonalas munkájára.
A folyamatban lévő cégstruktúra átalakítás miatt a város vagyonát is jelentősen növeli majd ez a beruházás.
Haász János: a fejlesztés megvalósulásával a távfűtés egészen a budai
vámig biztosított lesz és számos helyen kiváltva a gázfűtést, komoly légszennyezés-csökkenést eredményez. Lehetőség nyílik a volt Honvéd kollégium távfűtésre való rácsatlakozására is.
Dr. Páva Zsolt: további hozzászólási igény nincs, szavazást kér az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 22 igen szavazattal az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.

52

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
204/2017.(06.15.) sz. határozata
Hozzájárulásról a PÉTÁV Kft. pályázatának benyújtásához a Távhőszektor korszerűsítése felhívásra (KEHOP 5.3.1-17)
1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a PÉTÁV Kft. a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be és eredményes elbírálás esetén legfeljebb 2.500
M Ft összértékű projektet valósítson meg és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót az ezzel kapcsolatos okiratok, szerződések, megállapodások aláírására.
2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a PÉTÁV Kft., valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között támogatási kérelem
elkészítése és benyújtása tárgyában kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót ezen
megállapodás aláírására.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alábbi táblázatban szereplő ingatlanok kapcsán tulajdonosi hozzájárulást adjon ki
vezeték illetve hőközpont elhelyezéséhez a PÉTÁV Kft. részére.

Megnevezés

Cím

Pécs, Zsolnay V. u.
90.
Pécs, Dobó I. u. 37.
Kodály Gimnázium
2
Pécs, Névtelen u.
és Tornacsarnok
18.
Pécs Tűzoltó őrs
3
Pécs, Tüzér u. 30.
távhőellátása
Nemzeti KosárPécs, Megyeri út
4 labda Akadémia
1 Gyárvárosi Iskola

Hrsz.

41669
35660
35616/1
3685/39
23998/5

5 Uránvárosi Piac

Pécs, Hajnóczy u.

613/4

6 Vásárcsarnok

Pécs, Bajcsy-Zs. u.

19002/1

Tulajdonos/használó (vagyonkezelő)
PMJV Önkormányzata
PMJV Önkormányzata
PMJV Önkormányzata
PMJV Önkormányzata
PMJV Önkormányzata
PMJV Önkormányzata

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 48. § (2) bekezdése és 56. § (2) bekezdése alapján a hőközpontok szolgáltató ingyenes használatába
adásáról szóló használati szerződéseket aláírja.
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5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 2./pontban
rögzített döntésének megfelelően adja le szavazatát a PÉTÁV Kft.
taggyűlésén, illetve írásbeli szavazatát taggyűlés tartása nélküli döntéshozás esetén.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
Vida János ügyvezető igazgató PÉTÁV Kft.
Kapják:

30.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető, Pénzügyi Főosztály útján: Vida János ügyvezető igazgató

Tulajdonosi jóváhagyás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által történő
társaság megalapításához
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., a PMFC labdarúgó szakosztály
működtetését végző önálló cég alapítására tett javaslatot. A tapasztalatok
szerint könnyebben találnának befektetőket a csapat mögé, ha önálló cégként működne.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, elsőként ügyrendi szavazást rendel
el, arról, hogy a határozatban szereplő nevekről együttesen döntsön a testület.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta.
Ezt követően a határozati javaslatról kéri a szavazást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
205/2017.(06.15.) sz. határozata
Tulajdonosi jóváhagyásról a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által történő
társaság megalapításához
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. június 15. napjával
történő megalapítását, az alábbiak szerint:
Alapító: Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 7633 Pécs, Stadion utca 2.
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Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység
Egyéb tevékenységi kör:
9311 Sportlétesítmény működtetése
9313 Testedzési szolgáltatás
2. A Közgyűlés támogatja Juhász Zsolt (a.n.: Kovács Irén; lakcím: 7631
Pécs, Naposdomb utca 18.) határozatlan időre történő kinevezését a
PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére.
3. A Közgyűlés a PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2017. június 15. – 2018. június 14. napjáig terjedő időtartamra 70.000 Ft + ÁFA díjazás mellett Rappai Ágnes Esztert, a TVHAUDIT Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Könyvelő Kft. könyvvizsgálóját javasolja megválasztani.
4. A Közgyűlés a PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába 2017. június 15. – 2020. június 14. napjáig terjedő időtartamra bruttó 20.000 Ft/hó díjazás (az elnök bruttó 30.000 Ft/hó díjazással) mellett
Englóner Lászlót,
Bartalos Attilát és
Koller Viktort
javasolja tagként megválasztani.
5. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a PMFC Labdarúgó Szolgáltató
Nonprofit Kft. a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát
képező 622 helyrajzi számú, sportpálya megnevezésű, természetben
a Pécs 7633, Stadion utca 2. szám alatt lévő, 44691 m2 területű ingatlant ingyenesen, székhelyeként használja.
6. A Közgyűlés felkéri Vári Attilát, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy az előterjesztés mellékletének megfelelő alapító okiratot
írja alá, és a PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. megalapításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
7. Közgyűlés felkéri Vári Attilát, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, és a létrejövő PMFC Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a bejegyzést követően a további döntéseket – különösen hogy mely vagyontárgyak, milyen jogcímen kerülnek a Kft. tulajdonába, valamint a működéshez szükséges vagyonelemek használatának mértékét - készítsék elő, és tegyenek javaslatot a vagyonhasználat módjára vonatkozóan is.
Határidő: azonnal
Felelős: Vári Attila vezérigazgató
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Kapják:

31.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Lovász István jegyző, dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Pénzügyi Főosztály útján: Vári Attila vezérigazgató

Döntés előkészítő javaslat a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. működésének átalakításáról
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester

Dr. Őri László: az önkormányzat törvényben foglalt feladatának eleget téve
5 éve létrehozta a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft-t, mely a pécsi és Pécs környéki kistermelők termelési tevékenységét ösztönzi, szervezi. A Kft. ma már
a bölcsődei ellátó rendszerben is részt vesz beszállítóként. Mivel a cég gazdasági társaság, ezért bizonyos pályázatokon nem indulhat. Emiatt javasolják, hogy a Patrónus Kft. a jövőben szociális szövetkezeti formában lássa el
feladatát, vagy egy új szociális szövetkezethez csatlakozzon az Önkormányzat. Kéri jegyző urat, vizsgálja meg, a rendelkezésre álló jogi lehetőségeket,
hogy a két variáció közül melyik a járható út.
Dr. Kunszt Márta: köszöni alpolgármester úr részletes tájékoztatását, amire
szükség is volt, hiszen az előterjesztésből nem derül ki egyértelműen, hogy
mi szükség van az átalakításra. Amennyiben ezt, a pályázati lehetőségeken
való részvétel indokolja, úgy támogatja az átalakulást.
Dr. Gulyás Emil: sokkal egyszerűbb és olcsóbb lenne, ha egy új szövetkezet
alakítása mellett döntene ma a Közgyűlés. Az átalakítás drágább, lassabb,
jogilag problémásabb. Megjegyzi ehhez nem lett volna szükség közgyűlési
döntésre. Polgármester úr maga is felkérhette volna jegyző urat, hogy vizsgálja meg a helyzetet, majd ezt követően a legmegfelelőbb javaslat kerülhetett volna Közgyűlés elé.
Dr. Őri László: úgy véli, azzal nem követ el hibát a városvezetés, ha a döntéseik hátteréről részletesebben tájékoztatják a Közgyűlés tagjait, mint amit a
jogszabály előír.
Lehet, hogy egyszerűbb lenne új szövetkezetet alakítani, ám a meglévő cég
átalakítása mellett is szólnak érvek, hisz a Patrónus nevet több száz pécsi
termelő ismeri és sokak számára garanciát jelent. Emellett a cég hatályos
szerződésekkel rendelkezik a bölcsődei alapanyag-beszállítás vonatkozásában is.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
206/2017.(06.15.) sz. hatá rozata
Döntés előkészítő javaslatról a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. működésének átalakításáról
1. A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt vizsgálja meg, hogy a Pécsi Patrónus
Nonprofit Kft. további működése, különös tekintettel a helyi kistermelők és őstermelők munkájának elősegítésére irányuló feladataira, milyen szervezeti formában folytatódhat. Vizsgálja meg a Társaság szociális szövetkezetté történő átalakulásának lehetőségeit és feltételeit,
erről tájékoztassa a polgármestert, annak érdekében, hogy a szükséges előkészítő intézkedések megtörténjenek.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben az átalakulásnak akadálya
van, új szociális szövetkezet alapításáról illetve szociális szövetkezethez történő csatlakozás iránt történjék intézkedés.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Lovász István jegyző
Kapják:

32.)

dr. Őri László alpolgármester, dr. Lovász István jegyző

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szünidei étkeztetése
Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester

Dr. Őri László: az elmúlt években a magyar kormány családtámogatási politikájának köszönhetően folyamatosan nő azon gyermekek köre, akik térítésmentesen vehetik igénybe a nyári szünidőben a napi egyszeri meleg étkezést. Ezt kiegészítendő biztosítja az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is az étkeztetést. A tavalyihoz hasonlóan idén is négy helyszínen van lehetőség az étkezés igénybevételére: a keleti és a nyugati városrészekben, a Belvárosban és Kertvárosban.
Dr. Kunszt Márta: véleménye szerint olyanok is rászorulnánk erre az ellátásra, akik nem feltétlenül felelnek meg valamennyi kritériumnak. Példaként említi azokat a valutahitellel rendelkező családokat, amelyek költségvetését hatalmas mértékben megterheli a fizetendő részlet. Mivel az elmúlt évben sem
vette minden rászoruló igénybe az étkezést, ezért javasolja, hogy a keret
erejéig engedjék meg az iskoláknak, hogy javasolhassanak további gyermekeket.
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Dr. Gulyás Emil: ezt a lehetőséget propagálni kellene az önkormányzati sajtón keresztül is, hisz elképzelhető, hogy egyes jogosultak azért nem veszik
igénybe a szolgáltatást, mert nem tudnak róla.
Dr. Páva Zsolt: egyetért, majd kéri jegyző urat, segítse az információ minél
szélesebb körben történő terjesztését.
Egyéb hozzászólás nem lévén, szavazást rendel el.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 25 igen szavazattal az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
207/2017.(06.15.) sz. határozata
a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szünidei étkeztetéséről
1.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2017. évben a nyári szünidei gyermekétkeztetésbe napi 340 fő erejéig bevonja a pécsi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, általános iskolásba járó gyermekeket is.

2.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyári szünidei gyermekétkeztetése – 2017. július
10. és augusztus 16. közötti 28 munkanapon - városrészenként az
alábbi intézményekben, elvitellel történő kiszolgálással valósul meg:
 Budai Városkapu Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7629 Pécs, Komlói út 58.
 Mecsekalja Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolája
7623 Pécs, Köztársaság tér 1.
 Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium
7633 Pécs Építők útja 9.
 Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Alapfokú Művészeti Iskola (ANK)
7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.

3.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyári szünidei étkeztetését a város 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet, 10. melléklet, - Egyéb céltartalékok 10.000.000.-Ft-os ”Szünidei gyermekétkeztetés” keretéből biztosítja.

4.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyári szünidei étkeztetésének lebonyolítását az
Elszámolóházon keresztül valósítja meg, utasítja az Elszámolóház és a
Humán Főosztály vezetőjét a gyermekétkeztetés lebonyolításához
szükséges feladatok elvégzésére, az étkeztetés megszervezésére.

Határidő: azonnal
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33.)

Felelős:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Maulné dr. Tóth Csilla és dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezetők, Maruzs Erik igazgató

Kapják:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester, dr.
Maulné dr. Tóth Csilla és dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezetők, Humán Főosztály útján: Maruzs Erik igazgató

A Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány Polgármesteri keretből történő támogatása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: kiegészítés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
208/2017.(06.15.) sz. határozata
A Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány Polgármesteri keretből történő támogatásáról
1. A Közgyűlés a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017.
(III.10.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében jelölt Polgármesteri keret terhére jóváhagyja az alábbi alapítvány támogatását:
A Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány részére 200.000 Ft összeg
Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Iskolai Tájfutó Világbajnokságon való részvétele
lebonyolítási és programköltségeire, valamint utazási költségeire.
2. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Kabinetvezetőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
alá-írására.
4. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a költségvetési fedezet rendelkezésre ál-lása esetén - gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő: azonnal
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Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Partos János kabinetvezető,
dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető
Kapják:

34.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Partos János kabinetvezető,
dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Alapítványok Választókörzeti keretből történő támogatása
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: észrevétel, kérdés nincs, szavazást rendel el.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
209/2017.(06.15.) sz. határozata
Alapítványok Választókörzeti keretből történő támogatásáról
1. A Közgyűlés a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelet 10. mellékletében jelölt Választókörzeti keret
terhére jóváhagyja az alábbi alapítványok támogatását:
a) Hári József képviselő úr javaslatára a Művészeti Nevelésért Alapítvány részére 200.000 Ft összeg a „Táncoljuk át a Balatont” nyári
tánc tábor program költségeire.
b)

Fodor Ibolya képviselő asszony javaslatára 150.000 Ft összeg,
Hári József
képviselő úr javaslatára 100.000 Ft összeg a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért
Alapítvány részére a Simonyi Károly Elektronika Verseny lebonyolítására, a lebonyolítással járó költségekre, az esemény programköltségeire.

c) Sztojkovics Éva képviselő asszony javaslatára a Kapisztrán Ifjúsági
Alap Alapítvány részére 100.000 Ft összeg az Iskolai Tájékozódási
Futó Világbajnokság költségeire.
d)

Dr. Girán János képviselő úr javaslatára a TÁMASZ Alapítvány részére 150.000 Ft összeg az alapítvány működési költségeire.

2. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Kabinetvezetőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések előkészítéséről.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
alá-írására.

60

4. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak szerint - a költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén - gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Partos János kabinetvezető, dr.
Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető
Kapják:

35.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Partos János kabinetvezető, dr.
Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Mecsekszabolcsi Sportegyesület székhelybejegyzési kérelme
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Oszoli Dénes: a Mecsekszabolcsi Sportegyesület a férfi kézilabda sportot
szeretné a területen újjáéleszteni. Az edzésekre esténként a Budai Városkapu Iskolában kerülne sor. Az egyesület szeptembertől indulni kíván a megyebajnokságban. A Szent Mihály ház székhelyhasználatához kérik a közgyűlés
hozzájárulását.
Dr. Páva Zsolt: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
210/2017.(06.15.) sz. határozata
a Mecsekszabolcsi Sportegyesület székhelybejegyzési kérelméről
1.

A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Mecsekszabolcsi Sportegyesület a Pécs, Szabadságharc u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant határozatlan időtartamra, térítésmentesen székhelyeként a Pécsi Törvényszéknek bejelentse.

2.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
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Kapják:

36.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Csorba Győző Könyvtár stratégiai tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kulturális és Köznevelési Bizottság
Előadó: Bognár László bizottsági elnök

Bognár László: a könyvtár a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta stratégiai tervét a 2017-2021 közötti időszakra. A terv tartalmaz egy küldetésnyilatkozatot, a jövőkép körülhatárolását, részletes helyzetelemzést, illetve 8
stratégiai célt. A Kulturális és Köznevelési Bizottság egybehangzóan támogatta a stratégiai terv végrehajtását.
Dr. Páva Zsolt: kérdés, észrevétel nincs, szavazást rendel el.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés egybehangzó 25 igen szavazattal az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
211/2017.(06.15.) sz. normatí v határozata
a Csorba Győző Könyvtár stratégiai tervének jóváhagyásáról
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Csorba Győző Könyvtár stratégiai
tervét, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály vezetőjét, hogy határozatáról értesítse a Csorba Győző Könyvtár igazgatóját.
Ez a normatív határozat 2017. június 20. napján lép hatályba.
Határidő: 2017. június 20.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető
Kapják:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester,
Bognár László bizottsági elnök, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető
Humán Főosztály útján: Miszler Tamás igazgató

Kihirdetve:

2017. június 19.
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37.)

A Pécsi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Pécsi Értéktár Bizottság
Előadó: Oszoli Dénes bizottsági elnök

Oszoli Dénes: a bizottság az első félévben 5 alkalommal ülésezett, és az
előterjesztésben szereplő 2 indítványt javasolta a pécsi értéktárban szerepeltetni. Az Értéktár Bizottság a beszámolót egybehangzó 5 igen szavazattal
elfogadta.
Dr. Páva Zsolt: egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
212/2017.(06.15.) sz. határozata
a Pécsi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 3. § (1) c) pontja alapján a Közgyűlés elfogadja a Pécsi Értéktár Bizottság 2017. év I. félévre vonatkozó
beszámolóját.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Oszoli Dénes bizottsági elnök, dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Petren Ferencné osztályvezető
Kapják:

38.)

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Őri László alpolgármester,
dr. Lovász István jegyző, Oszoli Dénes bizottsági elnök, dr.
Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Petren Ferencné osztályvezető, Hári Nóra vezető-tanácsos

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 26/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
Előadó: dr. Girán János bizottsági elnök

Dr. Girán János: az előző közgyűlésen elfogadott előterjesztés lényegében
nem módosul, csupán az építési tilalommal érintett terület lehatárolásának
pontosítása történik meg térképszelvény becsatolásával.
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Dr. Páva Zsolt: hozzászólási igény hiányában, szavazást rendel el az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a 36/2017.(VI.16.) sz. rendeletét a Változtatási
tilalom elrendeléséről szóló 26/2017.(V.31) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.

39.)

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések
Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Dr. Páva Zsolt: kérdés, hozzászólás hiányában, szavazást rendel el az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
213/2017.(06.15.) sz. határozata
Polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
1. A Közgyűlés
a) a polgármesteri beszámolót az előterjesztés 1., 2, sz. mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja,
b) a Közgyűlés a 40/2016.(02.25.) számú határozatára adott jelentést az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltakra figyelemmel, a csatolt „Támogatási megállapodás 2. számú módosítása
szerinti tartalommal elfogadja,
c) a Közgyűlés a 139/2017.(05.30.) számú határozatának 29.) pontját az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglaltakra figyelemmel
az alábbiak szerint módosítja:
„29. A Közgyűlés a Pécsi Balett Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságába a 2017. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra, bruttó 30.000,- Ft/hó díjazás
mellett Rónai Mártát (7624 Pécs, Kodály Zoltán u. 26., an.:

64
Elek Erzsébet, szül.: Budapest, 1940.09.20.) nevezi ki tagnak.”
d) A Közgyűlés a 301/2016. (09.22.) sz. határozata alapján létrejött
támogatási szerződés teljesítési határidejének módosítását az
előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltakra figyelemmel utólagosan jóváhagyja,
e) a jegyzői beszámolót és tájékoztatót az előterjesztés 6. sz. mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja;
f) a Hivatal főosztályai lejárt határidejű határozatokra adott jelentéseit az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
g) A Közgyűlés a 137/2017.(05.30.) sz. határozat 2. pontját az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2. A Közgyűlés továbbá:
a) a Jogi és Ügyrendi Bizottság 82/2017.(05.16.) számú határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint;
b) a Kulturális és Köznevelési Bizottság 68/2017.(05.17.) –
73/2017.(05.17.), 78/2017.(05.30.) – 84/2017.(05.30.) számú határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint;
c) a Népjóléti és Sport Bizottság zárt ülésen hozott
128/2017.(05.17.)
–
140/2017.(05.17.),
valamint
144/2017.(05.17.) – 151/2017.(05.17.) számú határozatait az előterjesztésben foglaltak szerint;
d) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság zárt ülésen hozott
198/2017.(05.23.)–202/2017.(05.23.), valamint 244/2017.(05.23.)
– 254/2017.(05.23.), és a 270/2017.(05.29.) – 278/2017.(05.29.),
a 279/2017.(06.07.)–281/2017.(06.07.) számú határozatait az
előterjesztésben foglaltak szerint;
e) a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
71,-72/2017.(05.16.), 74/2017.(05.18.), 78/2017.(05.29.) –
80/2017.(05.29.) számú határozatát az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Kapják:

dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Partos János kabinetvezető,
dr. Lovász István jegyző, dr. Modrovits Sándor aljegyző, dr.
Deákné dr. Pap Krisztina, dr. Maulné dr. Tóth Csilla, dr. Horváth Endre, Magay Miklós főosztályvezetők, Szécsi Zsolt főépítész, dr. Szilovicsné dr. Hollósy Andrea csoportvezető

