SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-38/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. december 11-én 14 óra 03 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Csernus Péter, Szabó Zsolt
bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor bizottsági tag

Távolmaradt:

dr. Fajszi Lajos bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
Farkas Éva osztályvezetı
Feri Blanka osztályvezetı
Kovács Lászlóné osztályvezetı
Majnay Gábor osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Tamási Anna osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal képviselıje
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı, jegyzıi megbízott

Meghívottak:

Artim Andrásné Szekszárdi Vízmő Kft.
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
Bay Attila Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Huszár Tibor Caminus Kft.
Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Kovácsné Kaszás Beatrix Városi Nevelési Tanácsadó
Péri Zsuzsanna Városi Nevelési Tanácsadó
Szabácsy Szabolcs rendır alezredes

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 óra 03 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét: 199. és 205. sz.
bizottsági elıterjesztés nyilvános ülésre, 294. és 295. sz. közgyőlési elıterjesztés nyilvános ülésre.
Javasolja továbbá, hogy a 286. sz. közgyőlési elıterjesztés kerüljön le a napirendrıl.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
2./ napirendi pont
Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására
(280. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgató
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz
összegyőjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997.
(I.
30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(272. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgató
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003.(XII.19.)
önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(273. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné ALISCA Terra Kft. ügyvezetı igazgató
5./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft-vel kötött kölcsönszerzıdés módosítására
(287. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgató
6./ napirendi pont
Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
(295. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: dr. Fenyıházi Elemér Alisca Terra Kft. jogi tanácsadója
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7./ napirendi pont
Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés
módosítására
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Bebics Sándor Gemenc Volán Zrt. vezérigazgató
8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(281. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Katz Zoltánné kertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezetı igazgató
9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(292. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Huszár Tibor Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetı igazgató
10./ napirendi pont
Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerzıdés megkötésére
(279. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
11./ napirendi pont
Szent József Iskolaközpont kérelme
(199. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése”
címő pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás
módosítására
(289. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
13./ napirendi pont
Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerı Alapra
benyújtott kérelmek jóváhagyására
(262. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
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14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2013.
évi
illetménykiegészítésérıl
(271. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(288. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı
18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(69. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
19./ napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
20./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl
szóló
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(276. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
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21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
22./ napirendi pont
Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(282. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
23./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(283. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
24./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(284. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
25./ napirendi pont
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadásátvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnay Gábor osztályvezetı
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
26./ napirendi pont
Javaslat közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Majnay Gábor osztályvezetı
27./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési
módosítására
(268. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens

Tervének

28./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12
Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
(267. sz. elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser
29./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft. alapító okiratának módosítására
(291. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Berlinger Attila Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetı igazgató
30./ napirendi pont
Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerzıdés jóváhagyására
(293. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
31./ napirendi pont
„KEOP pályázati konstrukciók keretében benyújtandó épületenergetikai pályázatok részét
képezı Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése”
(195. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
32./ napirendi pont
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. januárfebruári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı ellenırzés
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
33./ napirendi pont
Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának jóváhagyására
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
34./ napirendi pont
Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
(274. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
35./ napirendi pont
Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének
biztosítására
(278. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
36./ napirendi pont
Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
37./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belsı ellenırzési terve
(277. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
38./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(265. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Szigeti Júlia fımunkatárs
39./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak használatáról
szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szigeti Júlia fımunkatárs
40./ napirendi pont
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(197. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
41./ napirendi pont
SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréje és
kapcsolódó munkáinak elvégzése
(205. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
42./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének rendezésére
(294. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bay Attila Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgató

Zárt ülés
43./ napirendi pont
Felhatalmazás ingatlan tulajdoni rendezésére
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
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1./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
Szabácsy Szabolcs: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát, kiegészítése nincs.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
382/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Szekszárdi Rendırkapitányság támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági
és
Pénzügyi
Bizottsága
a
Szekszárdi
Rendırkapitányság támogatására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
2./ napirendi pont
Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására
(280. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgató
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
383/2012. (XII.11.) GPB határozat
A 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi ivóvíz- és
csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Ilosfai Gábor bizottsági tag 14 óra 20 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági
tag.
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3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz
összegyőjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997.
(I.
30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(272. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgató
Artim Andrásné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
384/2012. (XII.11.) GPB határozat
A települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz
összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló
2/1997.
(I.
30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a települési folyékony
hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.
(I.
30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003.(XII.19.)
önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(273. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné ALISCA Terra Kft. ügyvezetı igazgató
Artim Andrásné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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385/2012. (XII.11.) GPB határozat
A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak
kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról
és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

Kıvári László: Ügyrendi javaslata a következı: a bizottság a 287. sz. közgyőlési elıterjesztést zárt
ülésen tárgyalja.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott.
Az elnök a nyilvános ülést 14 óra 27 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság zárt ülésen meghozta a 386/2012. (XII.11.) GPB sz. határozatát.
Az elnök a nyilvános ülést 14 óra 30 perckor ismét megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 5 tag jelen van, a bizottság határozatképes. A bizottság az elfogadott napirendnek
megfelelıen folytatja munkáját.
6./ napirendi pont
Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
(295. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: dr. Fenyıházi Elemér Alisca Terra Kft. jogi tanácsadója
Artim Andrásné: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Örül, hogy új tagok csatlakoznak a társuláshoz.
Artim Andrásné: A települések keresték meg a csatlakozási szándékkal.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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387/2012. (XII.11.) GPB határozat
A
hulladékgazdálkodási
társulási
jóváhagyása

megállapodások

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a hulladékgazdálkodási
társulási megállapodások jóváhagyására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalja meg a másik zárt ülésre felvett elıterjesztést is.
(260. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott.
Az elnök a nyilvános ülést 14 óra 31 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság zárt ülésen meghozta a 388/2012. (XII.11.) GPB sz. határozatát.
Az elnök a nyilvános ülést 14 óra 36 perckor ismét megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 5 tag jelen van, a bizottság határozatképes. A bizottság az elfogadott napirendnek
megfelelıen folytatja munkáját.
Az elnök az ülés vezetését Máté Péter elnök-helyettesnek adja át. Az elnök 14 óra 37 perckor
elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
8./ napirendi pont
Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés
módosítására
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Bebics Sándor Gemenc Volán Zrt. vezérigazgató
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:

389/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött
közszolgáltatási szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Gemenc Volán
Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés
módosítására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(281. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Katz Zoltánné kertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezetı igazgató
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
390/2012. (XII.11.) GPB határozat
A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a temetıkrıl és a
temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelettervezetet a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(292. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Huszár Tibor Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetı igazgató
Huszár Tibor: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. A díjjegyzék teljesen más szerkezető, ezért nehéz
összehasonlítást tenni a jelenleg hatályossal. A javaslat már megfelel a Korm. rendelet tervezett
szövegével. Azonban a rendeletet még nem fogadták el.
Kıvári László elnök 14 óra 46 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
dr. Tóth Csaba Attila 14 óra 46 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Kérdés nem hangzott el.
Varga András: Attól függetlenül, hogy még nincs elfogadva a Korm. rendelet, lehet dolgozni az új
díjtételekkel.
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Máté Péter: Véleménye szerint addig felesleges elkészíteni, hiszen holnapig még bármi történhet.
Ezért csak tárgyalásra javasolja az elıterjesztést a Közgyőlésnek.
Kıvári László: Javasolja az 5%-os emelést.
Varga András: A területi hatályra vonatkozó részt mindenképpen el kellene fogadni.
Kıvári László: Javasolja a területi hatályra vonatkozó rendelkezések elfogadását.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot – a megfogalmazott feltételekkel
együtt-, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
391/2012. (XII.11.) GPB határozat
A kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a kéményseprı ipari
szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
az alábbiak szerint javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra:
- a területi hatályára vonatkozó rendelkezéseket a tervezetben
foglaltak szerint elfogadásra javasolja;
- a díjtételek növelésére 5 %-os mértéket javasol elfogadásra.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Az elnök-helyettes átadja az elnöknek az ülés vezetését.
11./ napirendi pont
Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerzıdés megkötésére
(279. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja az 5 %-os emelést.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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392/2012. (XII.11.) GPB határozat
A közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási
szerzıdés megkötése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületi parkolás
biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerzıdés megkötésére tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

12./ napirendi pont
Szent József Iskolaközpont kérelme
(199. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Bálint Zoltán: Az iskola igazgatója korábban már megkereste a polgármestert, még azelıtt, hogy a
bizottság döntést hozott volna arról, hogy nem támogatja a kérelmet. Polgármester úr ígéretett tett a
helyzet megoldására. Javasolja, hogy amennyiben ilyen kérések érkeznek, abban a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságnak legyen hatásköre.
Kérdés nem hangzott el.
Varga András: Jelenleg a rendelet nem ad hatáskört a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak arra
vonatkozóan, hogy parkolási kedvezményt biztosíthasson.
Bálint Zoltán: Akár a helyi rendeletben is lehetne szabályozni, hogy mely szervnek mennyi parkolót
kell biztosítani. Sem az ügyészségnek, sem a bíróságnak, sem pedig a büntetés-végrehajtási intézetnek
nincs jogalapja a parkolókra, mégis kapják. Nagyon szőkösek jelenleg a parkolási lehetıségek, ezt
mindenképpen meg kellene oldani.
Kıvári László: Javasolja a 378/2012. (XII.4.) GPB határozat visszavonását, az iskola kérelmének
támogatását, valamint azt, hogy a bizottság kérje fel a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t a szükséges
mennyiségő parkoló kártya kibocsátására, illetve a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy vizsgálja meg, az
ilyen jellegő kérelmek elbírálására kinek van hatásköre. Amennyiben hatáskör nem került
megállapításra, úgy vizsgálja felül a vonatkozó helyi rendeletet.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
393/2012. (XII.11.) GPB határozat
Szent József Iskolaközpont kérelme
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
378/2012. (XII.4.) GPB határozatát visszavonja.
2. A Bizottság a Szent József Iskolaközpont parkoló kártyákra
kiadására vonatkozó kérelmét – iskolakezdés elıtti,
valamint a napközi vége utáni meghatározott idıszakra támogatja és felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy
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a szükséges mennyiségő parkoló kártyát bocsássa az
intézmény rendelkezésére.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
ki, az ilyen jellegő kérelmek eldöntésére kinek van
hatásköre. Amennyiben erre hatáskör nem került
megállapításra, úgy javasolja, hogy a vonatkozó helyi
rendeletben kerüljön szabályozásra.
Határidı: 1. pont: 2012. december 11.
2. pont: 2012. december 15.
3. pont: 2013. január 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
3. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
13./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése”
címő pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás
módosítására
(289. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
Kerekes László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter bizottsági tag 15 óra 09 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
394/2012. (XII.11.) GPB határozat
A
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázati
projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött
megállapodás módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése”
címő pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési
Kft-vel kötött megállapodás módosítására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
14./ napirendi pont
Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerı Alapra
benyújtott kérelmek jóváhagyására
(262. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
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Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
Kerekes László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
395/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU
Önerı Alapra benyújtott kérelmek jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Városrehabilitáció és az
Agóra projekt kapcsán az EU Önerı Alapra benyújtott
kérelmek jóváhagyására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Máté Péter bizottság tag 15 óra 14 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2013.
évi
illetménykiegészítésérıl
(271. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
396/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselık 2013. évi illetménykiegészítésérıl szóló
rendelet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2013.
évi
illetménykiegészítésérıl
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
397/2012. (XII.11.) GPB határozat
A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel
szembeni
pénzbírság
kiszabásának
szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a tiltott, közösségellenes
magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelettervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(288. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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398/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.)
önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet, valamint a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı
Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
399/2012. (XII.11.) GPB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közgyőlésének 2013. évi munkaterve

Önkormányzata

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi munkatervére
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
19./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(69. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
400/2012. (XII.11.) GPB határozat
A helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi viteldíjak
megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati
rendelet
hatályon
kívül
helyezésére
vonatkozó
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
20./ napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
401/2012. (XII.11.) GPB határozat
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi
gazdálkodásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2012. évi költségvetés I –
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl
szóló
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(276. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Ilosfai Gábor: A hitelátvállalás az idei évet nem érinti az önkormányzat esetében?
Pál József: Nem.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett és 1 nem szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
402/2012. (XII.11.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
22./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László: Lehet már tudni, hogy a múzeum és a könyvtár átvétele kapcsán mennyi normatívát ad
az állam?
Pál József: Csak a központi költségvetés elfogadását követıen tudják megmondani.
Máté Péter: Az intézményekben lévı tornatermek bérbeadásából származó bevétel kit illet?
Tamási Anna: Az önkormányzatot.
Máté Péter: Ki dönti el, hogy mely idıszakok adhatóak bérbe?
Pál József: Ebben a kérdésben még további egyeztetés szükséges. Javasolja, hogy a terembérleti
szerzıdések megkötéséhez a GPB hozzájárulására legyen szükség.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
403/2012. (XII.11.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20132015. évi költségvetési koncepciója
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési
koncepciójára tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
23./ napirendi pont
Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(282. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: Mi lesz június 30. után?
Pál József: Még nem lehet tudni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
404/2012. (XII.11.) GPB határozat
Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a folyószámlahitel szerzıdés
meghosszabbítására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Máté Péter bizottsági tag 16 óra 09 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
24./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(283. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Ilosfai Gábor bizottsági tag 16 óra 11 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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405/2012. (XII.11.) GPB határozat
Az idegenforgalmi adóról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

25/2000.(XII.18.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az idegenforgalmi adóról
szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
25./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(284. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
406/2012. (XII.11.) GPB határozat
A helyi iparőzési adóról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

26/2009.(XII.22.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi iparőzési adóról szóló
26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
26./ napirendi pont
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadásátvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnay Gábor osztályvezetı
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Majnay Gábor: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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407/2012. (XII.11.) GPB határozat
A
Tolna
Megyei
Intézményfenntartó
Központ
fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével
kapcsolatos döntések meghozatala
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és
múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
27./ napirendi pont
Javaslat közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Majnay Gábor osztályvezetı
dr. Kajos Nikolett: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter és Ilosfai Gábor bizottsági tagok 16 óra 21 perckor visszatérnek az ülésterembe. Jelen van
6 fı bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
408/2012. (XII.11.) GPB határozat
A köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos
döntések meghozatala
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köznevelési intézmények
átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
28./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési
módosítására
(268. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tervének

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
409/2012. (XII.11.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
Közbeszerzési Tervének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
29./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12
Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
(267. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser
Farkas Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
410/2012. (XII.11.) GPB határozat
Pályázat benyújtása az 1.számú Óvoda Kindergarten
fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények
fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az 1.számú Óvoda
Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési
intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
pályázat benyújtására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
30./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft. alapító okiratának módosítására
(291. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Berlinger Attila Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetı igazgató
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
411/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Szekszárdi Turisztikai Kft.
módosítása

alapító

okiratának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Turisztikai Kft.
alapító okiratának módosítására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
31./ napirendi pont
Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerzıdés jóváhagyására
(293. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
412/2012. (XII.11.) GPB határozat
A DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú
Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ”
c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú
megbízási szerzıdés jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a DDOP-4.1.1/C-09-2f2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében
tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos
feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerzıdés jóváhagyására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
32./ napirendi pont
„KEOP pályázati konstrukciók keretében benyújtandó épületenergetikai pályázatok részét
képezı Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése”
(195. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
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Farkas Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
413/2012. (XII.11.) GPB határozat
„KEOP pályázati konstrukciók keretében benyújtandó
épületenergetikai
pályázatok
részét
képezı
Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése”
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a
KEOP-2012-5.5.0
konstrukció
2012-13-as
keretre
benyújtandó pályázatok részét képezı Megvalósíthatósági
Tanulmányok elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı enerGO CEE
Kft.-vel (1146 Budapest, Nagybecskerek u. 9.) kössön
szerzıdést.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. december 14.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester
33./ napirendi pont
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. januárfebruári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı ellenırzés
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kovácsné Kaszás Beatrix: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
414/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatnál
lefolytatott
2012.
január-februári
államkincstári és 2012. szeptemberi belsı ellenırzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Városi Nevelési Tanácsadó
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012.
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január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı
ellenırzésekrıl szóló beszámolót a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

34./ napirendi pont
Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának jóváhagyására
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
415/2012. (XII.11.) GPB határozat
Az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és
Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Elsı Magyar
Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
társulási megállapodásának jóváhagyására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
35./ napirendi pont
Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
(274. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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416/2012. (XII.11.) GPB határozat
A társberuházói megállapodás jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a társberuházói
megállapodás jóváhagyására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

36./ napirendi pont
Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének
biztosítására
(278. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
417/2012. (XII.11.) GPB határozat
A melioráció közösségi létesítményeinek
irányuló beruházás önerejének biztosítása

fejlesztésére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a melioráció közösségi
létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének
biztosítására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
37./ napirendi pont
Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Ilosfai Gábor 16 óra 59 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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418/2012. (XII.11.) GPB határozat
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos
döntések meghozatala
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
38./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belsı ellenırzési terve
(277. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Ilosfai Gábor 17 óra 01 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
419/2012. (XII.11.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi
belsı ellenırzési terve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2013. évi belsı ellenırzési tervére
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
39./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(265. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Szigeti Júlia fımunkatárs
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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420/2012. (XII.11.) GPB határozat
A közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

1/2009.

(II.

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítására tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
40./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak használatáról
szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szigeti Júlia fımunkatárs
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
421/2012. (XII.11.) GPB határozat
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén
fizetendı díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak
használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet
módosítására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
41./ napirendi pont
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(197. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a kertbarát Kör 200.000 Ft összegő támogatásban részesüljön a
Bizottsági keret terhére a 2012. évi mőködés támogatására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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422/2012. (XII.11.) GPB határozat
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
1.

2.

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Babits
Mihály Mővelıdési Ház részére 200.000 Ft összegő
támogatást biztosít a 2012. évi Bizottsági Keret terhére
azzal, hogy az összeget a „Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör
2012. évi rendezvényeinek finanszírozására kell
felhasználni.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a
megállapodás aláírására.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti
összeg átutalására.

Határidı: 1. pont: 2012. december 11.
2. pont: 2012. december 17.
3. pont: 2012. december 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı
42./ napirendi pont
SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréje és
kapcsolódó munkáinak elvégzése
(205. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
423/2012. (XII.11.) GPB határozat
SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey
ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréje és kapcsolódó
munkáinak elvégzése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.21.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezı 1. sz. Óvoda, Szekszárd,
Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréje és kapcsolódó
munkái” tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott
árajánlatok alapján – Vállalkozási szerzıdés keretében,
2.640.482.-Ft +712.930.-Ft Áfa = bruttó 3.353.412.-Ft
ellenszolgáltatás fejében az ADRI-ÉPKER Kft. (7100
Szekszárd Tinódi u. 4.) végezze a 2012. évi költségvetési
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rendelet 804.1.2.21. „Egyéb dologi, azonnali hibaelhárítás”
elıirányzata terhére.
2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a
Polgármestert a Vállalkozási szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2012. december 30.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Horváth István polgármester
43./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének rendezésére
(294. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bay Attila Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgató
Bay Attila: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy 2013. januárban vagy februárban
foglalkozni kellene a rezsiköltségek korrigálásának kérdésével is.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Piacokat kellene keresni mind Szekszárdon, mind pedig a környezı településeken.
Tudomása van a céggel kapcsolatban panaszokról, érkeznek negatív kritikák a lakosságtól, illetve nem
mindig jó a város cégei közötti együttmőködés.
Bay Attila: Tudomása van a problémákról. Véleménye szerint nem szolgáltatnak drágán, sokszor még
árajánlatot sem kérnek tılük, és ennek hiányában nyilatkoznak. Próbálnak megfelelni minden
igénynek, de nyilván vannak határok. Pl. panasz érkezett, hogy kevés az étel adag, pedig így is 30 %kal felette vannak a nyersanyag normának.
dr. Tóth Csaba Attila: A közétkeztetés létrehozása gazdaságos. Nyilván egy helyszínen jobban lehet
fızni. De megvannak a maga korlátai. A rentábilis mőködésre kell mindenképpen javaslat.
Bay Attila: Nagyjából 30 millió Ft-ot tudnak szorítani a költségeken.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
424/2012. (XII.11.) GPB határozat
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének
rendezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft. likviditási helyzetének rendezésére tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök
Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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