SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-13/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. július 25-én (csütörtökön) 7 óra 45 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnök-helyettes, dr.
Fajszi Lajos, Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradtak:

Ilosfai Gábor, dr. Tóth Csaba Attila, Csernus Péter
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyzı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

dr. Szabó István külsı szakértı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 7 óra 45 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnök-helyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak az alábbi elıterjesztések napirendre vételét:
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló
8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
• Márkus István kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND
Nyilvános ülés:
1./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Tervének
(Local Agenda 21) elfogadására
(209. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Meghívott: dr. Szabó István külsı szakértı
2./napirend
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
(93. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Csausity Éva a Mustármag Családi Napközi vezetıje
Zárt ülés:
3./napirend
Felhatalmazás a volt laktanya területének beépítése tárgyában kötendı városfejlesztési
megállapodás megkötésére
(207. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Márton András projektmenedzser
Nyilvános ülés:
4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(205. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(212. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóság vezetı
6./napirend
Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megilletı bérlıkijelölési jog alapját képezı
lakások cseréjére
(206. sz. közgyőlési elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
7./napirend
Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl
(208. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság vezetı
8./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(210. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
9./napirend
Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával
kapcsolatban
(211. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
10./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004.
(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
11./napirend
Növényanyag vásárlás 2013. évi ıszi kiültetéshez
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
12./napirend
Hollósi Krisztián fekvırendır elhelyezés iránti kérelme
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
13./napirend
Hevesi János fekvırendır eltávolítása iránti kérelme
(95. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
14./napirend
Földes János 30 km/h-s sebességkorlátozó tábla elhelyezés iránti kérelme
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
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15./napirend
Sebestyén András mozgáskorlátozott tábla áthelyezési kérelme
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
16./napirend
Tóthné Fodor Erzsébet kérelme
(98. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
17./napirend
Bottyánné Köhler Éva kérelme
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
18./napirend
Megállapodás épület megszüntetésére és új épület létesítésére
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
19./napirend
Javaslat telekhatár-rendezés jóváhagyására
(101. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
20./napirend
Kırösi Cs. S. u. 20-26. társasház telek-kiegészítési kérelme
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
21./napirend
Márkus István kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

1./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Tervének
(Local Agenda 21) elfogadására
(209. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Meghívott: dr. Szabó István külsı szakértı

dr. Szabó István külsı szakértı: Fıállásban a Szent István Egyetem Környezetvédelmi
Tanszékén egyetemi adjunktus, emellett mellékállásban az Enviroscience Kft. ügyvezetı
igazgatója. Szekszárd Megyei Jogú Város fenntarthatósági programját szeretné bemutatni. A
program felépítésében azt az elvet követték, ami tulajdonképpen Magyarországon nincsen
meghatározva, hogy hogyan nézzen ki egy fenntarthatósági program. A Belügyminisztérium
által kiadott ajánlás alapján végezték munkájukat, és tulajdonképpen a helyi, a helyben
felhasználható programoknak a szintézisét végezték el elsı lépésben. Ezek alapján vonják le
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azokat a következtetéseket, amelyeket a program végcéljaként megfogalmaztak, és egy
hosszú távú tervet állítanak a város irányába, hogy hogyan lehet még fenntarthatóbban
mőködtetni a várost. A terv elkészítésében nagy segítségükre voltak a helyi intézmények,
illetve a polgármesteri hivatalnak a munkatársai. Helyzetelemzést végeztek az információk
alapján. Utána, ahogy az ajánlásban szerepel, kérdıívet végeztek el, egy már magyarországi
települések esetében bevált kérdıíves módszert használtak. Nem a lakosságot kérdezték meg,
hanem olyan vezetıket, középvezetıket, akik tevılegesen tudnak azért tenni, hogy a város
fenntarthatósága érdemben változzon. Utána egy swot elemzést végeztek, ez benne található a
fenntarthatósági programban is. Megfogalmazták ezek alapján a javaslataikat. Egy helyi civil
szervezetet bíztak meg a kérdıívek elkészítésében. A fenntarthatósághoz az is hozzá tartozik,
hogy helyi szervezetek, többek között civil szervezetek vegyenek részt ennek a programnak a
kidolgozásában. Felhasználtak megalapozó információkat is, melyeket megkaptak a várostól,
településrendezési terv, környezetvédelmi program, építési szabályzat, városfejlesztési
stratégia, és több más olyan program, amelyek az utóbbi idıben készültek el. A
fenntarthatósági programnak van egy helyzetelemzés része, ami leíró részt tartalmaz: a
környezet áttekintése, a közmő- és energiaellátottság, a közlekedésfejlesztésnek a lehetséges
lépései, egészségügy, közbiztonság, a hagyomány és kultúra, gazdasági tevékenységek, a
közintézmények. A második lépés a kérdıívezés, 124 kérdıívet készíttettek a Zöldtárs
Alapítvány segítségével. İk voltak azok, akik értékelték is a kérdıíveket. Szekszárd város
polgármesteri hivatala, a város intézményeinek vezetıi, közszolgáltatást végzı vállalkozások,
helyi érdekeltségő nagyvállalatok vezetıt keresték meg. Továbbá kis- és középvállalkozások,
mezıgazdasági vállalkozók vezetıit. Szekszárd város tekintetében fıként a borászokra
koncentráltak, illetve az alapfokú, középfokú oktatási intézmények képviselıit keresték még
meg, valamint a helyi civil szervezeteket, a Szekszárdi Klímakört. Nagyon fontosnak tartja az
együttmőködést, integrációt, a városban felmérés alapján számos olyan potenciál létezik már
most is, amelyek külön-külön nagyon jól mőködnek. De ezeknek az integrált rendszerbe való
beépítése nagyon fontos lenne, például, hogy a helyi vállalkozóknak visszacsatolásuk legyen
mondjuk a felsıoktatási intézményekkel, hogy ık milyen hallgatókat, vagy milyen
szakembereket várnának el a saját területükön. Ezt úgy látják, hogy nem teljesen jól mőködik.
Ebben az együttmőködésben lehet tenni annak érdekében, hogy egyes pontokon (a
munkanélküliség, a fiatalok helyzete stb.) lehessen pozitív irányba változtatni. A következı
fejezetben megfogalmazták általános célokat, védelmi célokat. Elıször is tisztában kell lenni a
városnak az értékeivel, a jelenleg a városi koncepcióban szereplı védelemre kijelölt
területeken és részeken kívül még sokkal több és akár jelentısebb, akár környezetvédelmi
vagy természetvédelmi értékkel rendelkezik a város. Ezt elıször is fel kell lajstromozni, be
kell győjteni, hogy melyek ezek és ezekre is lehet további szolgáltatásokat tervezni, akár
turizmust. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban jelenleg jól mőködı és modern rendszer áll
rendelkezésre. A környezetvédelmi programokat a Zöldtárs Alapítvánnyal is egyeztették,
próbálták bevonni a helyi civil szervezeteket. A harmadik pillér a gazdasági pillér, amelyben a
polgármesteri hivatalnak adtak néhány javaslatot egy pályázati monitoring rendszerre, hogy
integrálják a városban mőködı pályázatokat annak érdekében, hogy közös együttmőködés,
együtt gondolkodás, együtt fejlesztés elintézıdjön. Kiterjeszteni javasolták az e-ügyintézést
éppen azért, hogy a papírmunkát és a felesleges papírpazarlást próbálják meg minimalizálni.
A mezıgazdaságnál szintén az integrációt javasolták, kommunikációt a város és a termelık
között. Az idegenforgalomban néhány fejlesztést javasoltak szintén. Kiemeli a különbözı
szereplık közötti együttmőködésnek a minél szorosabbá tételét. A demográfiai adatok azt
mutatják, hogy valamely okból a fiatalok nem akarnak itt maradni a városban, vagy nagyon
sokan úgy gondolják, hogy máshol szeretnének boldogulni. Ebben a két dologban kellene
valamit kezdeni, tehát felépíteni valamit erre a pozitív helyi tétre, összefüggéseket keresni a
helyi aktorok, illetve fejlesztık között, ezen az integráción keresztül megvalósítani azt a
fejlesztést, amirıl úgy gondolják, hogy fenntarthatóbbá válik a város. Az egymás közötti
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integrációnál annak kellene megfelelni, hogy valaki, aki hajlandó befektetni és helyi tıkeerıs
befektetı, akkor költse el itt helyben a pénzét, és végezze itt helyben a fejlesztéseit, vagy
irányozzák azt elı, hogy itt a kistérségben vagy akár a városban találják meg a fejlesztés
lehetıségét, ehhez találja meg a szakembereit, ehhez találja meg azokat a kapcsolatokat,
amelyek létrehozhatnak jelentısebb projekteket. Ehhez még fejlıdnie kell a városnak.
Kıvári László elnök: Nagyon örül az anyagnak. Amikor a pályáztatás volt és eredményt
hirdettek, nem véletlenül volt az a kérésük, hogy helyi civil szervezetek is kerüljenek
bevonásra.
dr. Szabó István külsı szakértı: Dicséretre méltó, hogy hány civil szervezet mőködik a
városban.
Kıvári László elnök: Tényleg nagyon jó a kapcsolat a civil szervezetekkel. A közgyőlésen is
részt vesz szakértı úr?
dr. Szabó István külsı szakértı: Természetesen, igen.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 205/2013. (VII. 25.) határozata
a Local Agenda elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az Önkormányzat
fenntarthatósági tervét (Local Agenda 21).
Határidı: 2013. július 25.
Kıvári László elnök
Felelıs:

2./napirend
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
(93. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Csausity Éva a Mustármag Családi Napközi vezetıje
dr. Göttlinger István aljegyzı: Támogatásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 206/2013. (VII. 25.) határozata
a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a „JASZLICE”
Családsegítı Közhasznú Alapítvány a Szılıhegyi Óvoda épületének – a
2011. december 20. napján megkötött bérleti szerzıdés szerinti – részét
2013. szeptember 1. napjától használatba vegye.
2. A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a családi napközi
mőködési engedélyéhez szükséges átalakításokat a bérleti szerzıdésben
meghatározottak szerint elvégezze.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs: Kıvári László GPB elnöke

A bizottság 8 óra 10 perctıl zárt ülésen folytatja munkáját, melyen meghozta 207/2013. (VII.
25.) határozatát. A nyilvános ülés 8 óra 37 perckor folytatódik.
4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(205. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 208/2013. (VII. 25.) határozata
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a kéményseprıipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök
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5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(212. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı: A törvény módosítása értelmében az önkormányzatnak helyi
rendeletben kell a filmforgatási célú közterület-használatot szabályozni.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 209/2013. (VII. 25.) határozata
a közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök

6./napirend
Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megilletı bérlıkijelölési jog alapját képezı
lakások cseréjére
(206. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 210/2013. (VII. 25.) határozata
a HM lakások cseréjérıl
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Honvédelmi
Minisztériumot megilletı bérlıkijelölési jog alapját képezı lakások cseréjére
vonatkozó megállapodást.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök
7./napirend
Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl
(208. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı: A stabilitási törvény kimondja, hogy az önkormányzatnak
lehetısége van a megmaradt folyószámla hitelt átütemezni öt éves lejáratú hitellé. 295 millió
Ft maradt a folyószámlán, ez változna át öt éves futamidejő hitellé az OTP-vel közös
megegyezés alapján. Ehhez kormányzati engedély kell.
Kıvári László elnök: És az újabb folyószámla hitel felvételéhez is kell engedély?
Pál József igazgatóság vezetı: A folyószámla hitelhez nem kell kormányzati engedély.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság zárt ülésen történı tárgyalásra
javasolja a fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl szóló elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 211/2013. (VII. 25.) határozata
a fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága zárt ülésen történı tárgyalásra javasolja a fennmaradó
folyószámla hitelkeret átütemezésérıl szóló elıterjesztést.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök

8./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(210. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
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Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 212/2013. (VII. 25.) határozata
a 2013. évi Közbeszerzési Terv módosításától
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 2013. évi
Közbeszerzési Terv módosítását.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök
9./napirend
Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával
kapcsolatban
(211. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az általános
rezsicsökkentéshez hasonlóan, 10 %-os mérséklést javasoljon az Energetikai Hivatal felé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 213/2013. (VII. 25.) határozata
a távhı- és használati melegvíz ármegállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a távhı- és
használati melegvíz ármegállapításával kapcsolatos állásfoglalást azzal a
kiegészítéssel, hogy a Közgyőlés az általános rezsicsökkentéshez hasonlóan,
10 %-os mérséklést javasoljon meg az Energetikai Hivatal felé.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök
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10./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004.
(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 214/2013. (VII. 25.) határozata
a HÉSZ módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Helyi Építési
Szabályzat módosítását.
Határidı: 2013. július 25.
Kıvári László elnök
Felelıs:
11./napirend
Növényanyag vásárlás 2013. évi ıszi kiültetéshez
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: A közterületek rendben tartására több idıt, esetleg pénzt kellene
fordítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 215/2013. (VII. 25.) határozata
a 2013. évi növényanyag vásárlásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi ıszi kiültetéshez
- a I. számú növénycsomag (20.430 db) beszerzését Molnár Anita Tolna
- Mözs, Szent István u. 39. vállalkozótól bruttó 1.582.700.-Ft értékben,
- a II. számú növénycsomag (19.256 db) beszerzését Berezi Sándor
Tolna - Mözs Szent István u. 102. vállalkozótól bruttó 1.411.920.-Ft
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-

a III. számú növénycsomag (18.014 db) beszerzését Nagy Ferencné
Szekszárd, Csap u. 20. vállalkozótól bruttó 1.166.410.-Ft értékben,
a IV. számú növénycsomag (25.413 db) beszerzését Horváth János
Sióagárd, Rákóczi u. 63/a. vállalkozótól bruttó 1.908.090.- Ft értékben
javasolja megrendelni.

Határidı: azonnal
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
12./napirend
Hollósi Krisztián fekvırendır elhelyezés iránti kérelme
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Nem javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 216/2013. (VII. 25.) határozata
Hollósi Krisztián kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Hollósi Krisztián forgalomlassító borda
kihelyezési kérelmét nem támogatja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a döntésrıl tájékoztassa a kérelmezıt.
Határidı: 2013. július 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
13./napirend
Hevesi János fekvırendır eltávolítása iránti kérelme
(95. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Támogatásra javasolja a kérelmet azzal a kiegészítéssel, hogy
annak visszaszerelésére a beruházás befejezését követıen nincs szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 217/2013. (VII. 25.) határozata
Hevesi János kérelmérıl
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Hevesi Jánosnak a Kossuth L. utcában
található fekvırendır megszüntetésére irányuló kérelmét támogatja azzal a
kiegészítéssel, hogy annak visszaszerelésére a beruházás befejezését
követıen nincs szükség.
Határidı: 2013. augusztus 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
14./napirend
Földes János 30 km/h-s sebességkorlátozó tábla elhelyezés iránti kérelme
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Javaslata, hogy ha a kérelmezı ragaszkodik hozzá és vállalja a
költségeket, akkor kerüljön kihelyezésre a tábla. De véleménye szerint értelmetlen dolog, nem
szükséges a sebesség korlátozó tábla kihelyezése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 218/2013. (VII. 25.) határozata
Földes János kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Földes János 30 km/h-ás sebességkorlátozó
tábla kihelyezési kérelmét támogatja, amennyiben a tábla és a kihelyezés
költségeit a kérelmezı biztosítja. Egyebekben a Bizottság nem tartja
szükségesnek a sebesség korlátozó tábla kihelyezését.
Határidı: 2013. augusztus 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
15./napirend
Sebestyén András mozgáskorlátozott tábla áthelyezési kérelme
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 219/2013. (VII. 25.) határozata
Sebestyén András kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Sebestyén Andrásnak mozgáskorlátozott
parkoló létesítése iránti kérelmét támogatja és hozzájárul a tábla
áthelyezéséhez.
Határidı:2013. augusztus 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

16./napirend
Tóthné Fodor Erzsébet kérelme
(98. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Nem javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 220/2013. (VII. 25.) határozata
Tóthné Fodor Erzsébet kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Tóthné Fodor Erzsébet kérelmét a Zöldkert u.
12. szám elıtti parkolás megszüntetésére vonatkozóan, nem támogatja.
Határidı:2013. augusztus 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
17./napirend
Bottyánné Köhler Éva kérelme
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı: Ennek az ingatlannak nincs közterületi megközelítése.
Jelenlegi hasznosítása igen korlátozott. Ha nem akarja az Sz+C, hogy valaki bemenjen hozzá,
akkor lezárja.
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Kıvári László elnök: A legbelsı sem fogja ott lezárni, nem az Sz+C a legbelsı. De
egyébként ott van a patak mellett bejáró.
Máté Péter elnök-helyettes: Nem támogatja a kérelmet, az önkormányzat ne vegye át
kezelésbe az ingatlanokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 221/2013. (VII. 25.) határozata
Bottyáné Köhler Éva kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Bottyánné Köhler Éva kérelmét, miszerint az
önkormányzat vegye át kezelésbe a magántulajdonban lévı szekszárdi
6101/3 és 0304/7 hrsz-ú ingatlanokat, nem támogatja.
Határidı: 2013. július 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

18./napirend
Megállapodás épület megszüntetésére és új épület létesítésére
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Ez a szerszámtároló a sportcsarnok mellett található, ahol
főnyírót, és egyéb eszközöket tartanak. Eladta a Magyar Közút a Samsonite-Hungária Kft-nek
bıvítésre a területet, és a telken van az önkormányzat épülete. Nem tudnak vele semmit
kezdeni, ık nem akarják, hogy ott legyen, és építenek egy másik szerszámtárolót helyette, ezt
pedig lebontják. Született egy megállapodás erre vonatkozóan.
Kıvári László elnök: A saját költségükön építik?
Märcz László igazgatóság vezetı: A bontást az önkormányzat végzi és a terveket is az
önkormányzat készíttette. Így született a megállapodás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 222/2013. (VII. 25.) határozata
épület megszüntetésére és új épület létesítésére irányuló szerzıdésrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
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Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.15. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva jóváhagyja a 3799/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon
meglévı épület megszüntetése és új épület kivitelezése tárgyában a
Samsonite-Hungária Kft., a Gemenc-Bau Tolna Kft., Szekszárdi
Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nkft. és az Önkormányzat közti
megállapodást. A Bizottság felkéri a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: 2013. július 25.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
19./napirend
Javaslat telekhatár-rendezés jóváhagyására
(101. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı: Kéri a bizottság állásfoglalását a vételár vonatkozásában.
Máté Péter elnök-helyettes: Az ár semmiképp nem lehet kevesebb, vagy több, mint
amennyiért hasonló területeket eladtak. 150.- Ft/m2 vételárat javasol meghatározni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 223/2013. (VII. 25.) határozata
telekhatár-rendezés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.5. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévı
0844/56 hrsz-ú és a 0844/51-55 hrsz-ú ingatlanokat érintı telekhatárrendezést. A Bizottság a terület átadások kapcsán 150.- Ft/m2 vételárat
határoz meg. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség a vevıket
terheli.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

20./napirend
Kırösi Cs. S. u. 20-26. társasház telek-kiegészítési kérelme
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a telekkiegészítéshez. 3.000.- Ft/m2 vételárat javasol meghatározni.
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Kıvári László elnök: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a szavazásban nem vesz
részt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Kıvári László elnök nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 224/2013. (VII. 25.) határozata
Kırösi Cs. S. u. 20-26. sz. társasház telek-kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.4. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévı 6836/9
hrsz-ú, valamint a 6836/2 hrsz-ú és 6836/1 hrsz-ú ingatlanokat érintı
telekhatár-rendezést. A Bizottság a terület átadások kapcsán 3.000.- Ft/m2
vételárat határoz meg. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség a
vevıket terheli.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
21./napirend
Márkus István kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı: Korábban már szerepelt a bizottság elıtt az elıterjesztés, a
tulajdonos Márkus István 150.000.- Ft-tal járulna hozzá a kivitelezés költségeihez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 225/2013. (VII. 25.)
határozata
Márkus István gépkocsi bejárójának átalakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy a
Szekszárd, Hegyalja u. 23. számú ingatlan elıtti gépkocsi beálló
átalakítása, az áteresz helyreállítása kapcsán az Önkormányzat
200.000.- Ft értékben hozzájáruljon a kivitelezés költségeihez,
amennyiben a tulajdonos Márkus István 150.000.- Ft-ot
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megfizet. A kivitelezést az Önkormányzattal szerzıdött BauTeam Kft. végzi.
Határidı:
Felelıs:

2013. augusztus 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 órakor berekeszti.
K.m.f
Kıvári László
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Máté Péter
elnök-helyettes

Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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