SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: IV. 199-1/2014
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. február 11-én (kedden) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalóban megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, és
Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor és Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Domokos Márton közterület-felügyelı,
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens,
Bérces János energetikus

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre vételét:
• „SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági társaságai, továbbá
megjelölt társulásai részére közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(29. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
• Kajtár Margit kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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• A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri
Hivatal csoportos földgáz energia közbeszerzésének lefolytatásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1./ napirend
Zöldtárs Alapítvány 2013. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységérıl
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
2./ napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
intézményeinek munkabiztonsági és tőzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(21. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
3./ napirend
„SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági társaságai, továbbá
megjelölt társulásai részére közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(29. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
4./ napirend
Beszámoló a közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységérıl
(23. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
5./ napirend
Bárczy és Társa Mérnöki Kft. kérelme
(22. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
6./ napirend
A Cinka utcai lakosok fekvırendır elhelyezése iránti kérelme
(24. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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7./ napirend
A Rizling utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem
(25. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirend
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) kérelme
(26. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirend
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2014. évi bérleti díjára
(28. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirend
Kajtár Margit kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirend
Elıterjesztés a behajthatatlan követelésekrıl
(20. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
12./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és a Polgármester Hivatal
csoportos földgáz energia közbeszerzésének lefolytatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./ napirend
Zöldtárs Alapítvány 2013. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységérıl
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Kıvári László elnök: Folyamatos volt a kapcsolat az alapítvánnyal. A megállapodás alapján
az alapítvány félévente beszámol a bizottságnak a klímakoordinátori tevékenységérıl. A
2013. évi elsı féléves beszámoló nem szerepelt a bizottság napirendjén, ezért a mai ülésen az
az egész 2013. éves beszámolót tárgyalják.
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Az írásbeli elıterjesztés részletesen
tartalmazza a megvalósított programokat. Mindegyik program hosszabb elıkészítést igényel.
Máté Péter elnökhelyettes: Pályázati támogatásból végezték a napelemek elhelyezését a 10
emeletes lakóépület tetejére?
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Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Nem, hanem saját forrásból, mely 6,5-6,8
millió Ft körüli beruházás volt. Egy társasház évente kb. 600.000-700.000 Ft körüli összeget
fizet az áramszámlára, melybe benne van a lift mőködtetése, a szellızés, ventilátorok
mőködtetése, és a lépcsıház világítása. Az OTP Bankot is megkeresték a finanszírozás
kérdésében. 1 millió Ft saját erı állt rendelkezésre, ehhez kellett 10 éves futamidıre 5-6
millió Ft hitelt felvennie a társasháznak, tehát havonta ugyanakkora összeget fizetnek most a
hiteltörlesztésre, mint korábban az áramszámlára. Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy
Szekszárd városa részt vehet az EU öt éves klímakutatási programjában.
Kıvári László elnök: Megköszöni a beszámolót.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 31/2014. (II.11.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány 2013. évi beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Zöldtárs Alapítvány beszámolóját a
Szekszárdi Klímakör 2013. évi tevékenységérıl elfogadja. A Bizottság
felhívja az Alapítvány figyelmét, hogy a szerzıdésben rögzített féléves
beszámolási kötelezettségének a jövıben tegyen eleget.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Kıvári László GPB elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

2./ napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
intézményeinek munkabiztonsági és tőzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(21. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens: A foglalkozás-egészségügy kérdésében az
ERGONOM Kft-vel határozatlan idejő szerzıdése van az önkormányzatnak. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásába sok iskola került, így ott szerzıdésmódosításra
került sor, azzal. hogy az ottani dolgozók kikerültek. A munkabiztonság, tőzvédelem
tekintetében lejárt a szerzıdés december 31-én. A tankerület vezetıjével polgármester úr
folytatott egyeztetést, 50%-ot vállalt az önkormányzat, 50%-ot a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ. Ez szerepelt a kiírásban is.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 32/2014. (II.11.) határozata
„Megbízási
szerzıdés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának és intézményeinek munkabiztonsági és
tőzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának és intézményeinek munkabiztonsági és
tőzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı ERGONOM Kft-vel (7100 Szekszárd, Tartsay V. u.
16.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

3./ napirend
„SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági társaságai, továbbá
megjelölt társulásai részére közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(29. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 33/2014. (II.11.) határozata
„SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági
társaságai, továbbá megjelölt társulásai részére közbeszerzési
tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési tanácsadói
szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt
gazdasági társaságai, továbbá megjelölt társulásai részére
közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési
tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel (1123 Budapest, Alkotás
u. 53. E. ép. 3. em.) kössön szerzıdést.
2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı

4./ napirend
Beszámoló a közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységérıl
(23. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: A „kritikus” helyek ellenırzésére kiemelt figyelmet kell fordítani, akár
térfigyelı kamerák kihelyezésével.
Varga András osztályvezetı: A térfigyelı kamerarendszer következı bıvítése során
figyelemmel lehet lenni ezekre a helyszínekre is.
Kıvári László elnök: A polgárırséggel a kapcsolatrendszert erısíteni kellene. A Garay térre
behajtó autókat szigorúbban kellene ellenırizni.
Máté Péter elnökhelyettes: A játszóterekhez szükséges lenne kihelyezni egy nyitva tartást
jelölı táblát.
Varga András osztályvezetı: Kiemeli a beszámolóból, hogy a közterület-felügyelık
munkarendje a tavalyi évben megváltozott. A személyi és a tárgyi feltételek adottak ahhoz,
hogy a feladatot hatékonyan lássák el.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja erısebb hulladékgyőjtı kelyhek beszerzését is, vagy a
jelenlegiek megerısítését.
Kıvári László elnök: Megköszöni a közterület-felügyelık elmúlt évben végzett munkáját.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 34/2014. (II.11.) határozata
A közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterület felügyelet 2013. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Kıvári László GPB elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

5./ napirend
Bárczy és Társa Mérnöki Kft. kérelme
(22. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Telített a parkoló, az üzletekhez érkezı autók nehezen tudnak
parkolni. Nem javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 35/2014. (II.11.) határozata
Bárczy és Társa Mérnöki Kft. kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületi parkolók
üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011 (V. 4.)
önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Bárczy és Társa Mérnöki Kft-nek további két - a Hunyadi
utcában lévı korlátozott várakozási övezetre szóló - korlátlan
várakozást biztosító igazolólap kiadására vonatkozó kérelmét nem
támogatja.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Märcz László igazgatóságvezetı

6./ napirend
A Cinka utcai lakosok fekvırendır elhelyezése iránti kérelme
(24. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Helyszíni bejárást javasol, a bizottság azt
követıen dönt a kérelemrıl.
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Märcz László igazgatóságvezetı: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a lakóknak volt még egy
kérelme. Sötét van az utcában, mert minden második oszlopon van csak lámpatest és
szeretnék, ha minden oszlopra kihelyeznék a lámpát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 36/2014. (II.11.) határozata
A Cinka utcai lakosok fekvırendır elhelyezése iránti kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az elıterjesztés tárgyalását helyszíni
bejárás szükségessége okán elnapolja. A Bizottság a helyszíni bejárást
követı bizottsági ülésen tárgyalja érdemben a kérelmet.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 24.
Märcz László igazgatóságvezetı

7./ napirend
A Rizling utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem
(25. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Helyszíni bejárást javasol, a bizottság azt követıen dönt a kérelemrıl.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 37/2014. (II.11.) határozata
A Rizling utca forgalmi rendjérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az elıterjesztés tárgyalását helyszíni
bejárás szükségessége okán elnapolja. A Bizottság a helyszíni bejárást
követı bizottsági ülésen tárgyalja érdemben a kérelmet.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 24.
Märcz László igazgatóságvezetı

8./ napirend
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) kérelme
(26. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8

Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja a kérelem támogatását.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 38/2014. (II.11.) határozata
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Sportélmény Közhasznú Alapítványnak
(7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) a VIII. Domain Gróf Zichy utcai
futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren lévı 2 db árusítópavilon
és színpad közterület-használati és 2 db pavilon bérleti díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati és
bérleti díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 15.
Märcz László igazgatóság vezetı

9./ napirend
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2014. évi bérleti díjára
(28 sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a külterületi bérleti díjak csökkentését, mert magasak.
Varga András osztályvezetı: Az utóbbi idıben többen felmondták a bérleti szerzıdésüket a
magas díjakra tekintettel. Megvizsgálta a hivatal más települések gyakorlatát is a bérbeadással
kapcsolatban. Ezért a határozati javaslat alacsonyabb összegeket tartalmaz. Használatra vagy
eladásra hirdessék meg?
Kıvári László elnök: Elsısorban használatra kellene. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt a mőveletlen önkormányzati tulajdonban lévı területek használatának
meghirdetésére.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 39/2014. (II.11.) határozata
A bel- és külterületi ingatlanok 2014. évi bérleti díjáról
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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 1.1.3. pontjában rögzített hatáskörében eljárva a belterületi
önkormányzati ingatlanok bérleti díjának nagyságát 2014. évben 15,Ft/m2/év összegben határozza meg. A Bizottság engedélyezi, hogy a
300 m2-nél kisebb területő önkormányzati tulajdonú belterületi
ingatlanok, ingatlanrészek haszonbérbe adásával kapcsolatos ügyekben
a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság a bemutatott
szerzıdés minta alapján járjon el.
2.
A Bizottság az önkormányzati tulajdonú külterületi
mezıgazdasági földingatlanok haszonbérleti díját 2014. évben az
alábbiak szerint határozza meg:
Külterület
bérleti díj (m2/év)

mővelési ág
szántó, szılı, kert, gyümölcsös

3.- Ft

gyep, legelı, egyéb (kivéve erdı)

1,5.- Ft

Zártkert
bérleti díj (m2/év)

mővelési ág
szántó, szılı, kert, gyümölcsös

6.- Ft

gyep, legelı, egyéb (kivéve erdı)

3.- Ft

A Bizottság engedélyezi, hogy a földingatlanok haszonbérbe adásával
kapcsolatos ügyekben a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Igazgatóság a bemutatott szerzıdés minta alapján járjon el.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a mőveletlen
önkormányzati
tulajdonban
lévı
területek
használatának
meghirdetésére.
Határidı: 2014. december 31. (folyamatos)
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirend
Kajtár Margit kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnökhelyettes: 2013 májusában küldött be egy kérelmet a kérelmezı, melynek
lényege, hogy az ingatlana elıtti közterületet saját költségén felújította. Ennek értéke
3 750 000 Ft volt. Kéri, hogy a közterület használati díj megfizetésétıl 20 évig mentesüljön.
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Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt a végrehajtott felújítási munkák
megvizsgálására és ezt követıen döntsenek a közterület használati díj elengedésérıl, annak
mértékérıl.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 40/2014. (II.11.) határozata
Kajtár Margit kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
Béri Balogh Ádám utca 4-6. szám alatti üzlet elıtti közterületen
végrehajtott felújítási munkák megvizsgálására a közterület
használati díj fizetése alóli idıszakos mentesítés lehetıségére való
tekintettel.
2. A Bizottság a vizsgálatot követıen dönt a kérelemrıl.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen területre
vonatkozó közterület használati díj nem teljesítése okán indított
kérelmezıvel szembeni eljárást a Bizottság döntéséig függessze fel.
Határidı: 2014. február 28.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
11./ napirend
Elıterjesztés a behajthatatlan követelésekrıl
(20. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását. A jövıben meg kell
vizsgálni annak lehetıségét, hogy a közterület használati díjak befizetését követıen kapják
meg a kérelmezık az engedélyt. Továbbá az étkezési térítési díjak tekintetében is egyeztetni
szükséges arról, hogy akinek hátraléka van, az ne vehesse igénybe a szolgáltatást.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 41/2014. (II.11.) határozata
Behajthatatlan követelésekrıl
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az intézmények tekintetében a
behajthatatlan követelésérıl szóló tájékoztatót az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
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(XII.1.) szekszárdi ör. (továbbiakba Vr.) 39. § (4) bek. alapján
tudomásul veszi.
2. A Bizottság a Polgármesteri Hivatal 2011. december 31-ig fennálló,
behajthatatlannak minısülı követeléseinek a könyvviteli
nyilvántartásból való kivezetését a Vr. 39. § (3) bekezdése alapján
engedélyezi.
3. A Bizottság a Polgármesteri Hivatal 2011. december 31-ig fennálló,
behajthatatlannak minısülı nem kisösszegő követeléseinek a
könyvviteli nyilvántartásból való kivezetését a Vr. 39. § (2)
bekezdése alapján engedélyezi.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Pál József igazgatóságvezetı

12./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és a Polgármester Hivatal
csoportos földgáz energia közbeszerzésének lefolytatása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Bérces János energetikus: A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. ajánlatot adott a földgáz
energia vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolítására. Elıre láthatólag
20%-os megtakarítás várható a szolgáltatásnak köszönhetıen.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság biztosítsa elvi támogatását és kérje
fel a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési eljárás szakértıi lebonyolítására vonatkozó
beszerzési eljárás lefolytatására.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 42/2014. (II.11.) határozata
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és a
Polgármester Hivatal csoportos földgáz energia közbeszerzésének
lefolytatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elvi támogatását biztosítja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és a
Polgármester Hivatal részére a csoportos földgáz energia
közbeszerzés lefolytatására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési eljárás
szakértıi
lebonyolítására
vonatkozó
beszerzési
eljárás
lefolytatására.
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Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Märcz László igazgatóságvezetı

További nyílt ülésen lévı napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 11 óra 10 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Kıvári László
elnök

Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

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