SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-12/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. június 25-én (kedden) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott 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: Märcz László igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje,
Kerekes László a Városfejlesztési Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs. referense,
Dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság
elnöke,
Németh Judit az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság tagja

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 órakor 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 - kiküldésre és kiosztásra került elıterjesztések napirendre vételét:
•

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Jankovits Judit telek-kiegészítési kérelme
(90. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı

•

„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(91. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

•

Újvárosi Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

•

Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

Feri Blanka osztályvezetı: Javasolja a meghívóban szereplı 8., 9. és 11. sz. napirendi
pontok levételét tekintettel arra, hogy az írásbeli elıterjesztések nem készültek el.
Kıvári László elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
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
1./napirend
Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje
2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyőlésének
önkormányzati rendelete temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
(178. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı

…/2013. (….)
9/2003.(IV.30.)

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(179. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
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4./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletére
(173. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013.
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı

(….)

6./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendeletére
(175. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
8./napirend
Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
9./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza
kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása)
megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására
(191. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı
10./napirend
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt keretében
pótmunka beszerzéséhez
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(193. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı
11./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság biztosításával,
kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása a „Szekszárd MJV
fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése” címő, „DDOP-4.1.1/E-13”
kódszámú pályázati program keretében” c. pályázat tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(88. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
12./napirend
Elıterjesztés a Vendel István utcai telekhatár rendezésrıl és út kialakításáról
(89. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
13./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város
mőszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmő-alaptérképi tartalom
kiegészítése - I. ütem.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(87. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./napirend
Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
15./napirend
Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
16./napirend
Újvárosi Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
17./napirend
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(91. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
18./napirend
Jankovits Judit telek-kiegészítési kérelme
(90. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
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ZÁRT ÜLÉS
19./napirend
Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(189. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
20./napirend
Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(195. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mizsák Dominika kabinetvezetı

1./napirend
Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje
Kıvári László elnök: 25.415.000 Ft a veszteség? Tavalyi évben ez kevesebb volt.
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje: Gyakorlatilag ez az összeg az
önkormányzat által biztosított és az állam által biztosított normatíva, ez viszont az idei évben
megszőnt. Tehát nincs normatíva.
Máté Péter elnök-helyettes: A tavalyi évhez képest ez több, vagy kevesebb?
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje: Kevesebb.
Kıvári László elnök: Mi miatt kevesebb?
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje: A költségek miatt kevesebb.
Varga András osztályvezetı: A beszámoló végén a Volán feltüntette az elmúlt évi
veszteségét. Kérte, hogy a közgyőlés gondosodjon a veszteség megtérítésérıl. Erre
vonatozóan két határozati javaslat készült.
Kıvári László elnök: A tavalyi 30 millió Ft-os összeg felét adta az önkormányzat, a másik
felét az állam?
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje: 2012-ben igen, 15 millió
biztosított az önkormányzat, a másik fele pedig az ún. normatív támogatás.

Ft-ot

Varga András osztályvezetı: A veszteség a támogatáson felül keletkezett a Gemenc
Volánnak. Ha ez a normatív támogatás idén nem lesz, akkor a veszteség valószínő magasabb
lesz.
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Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje: Ha az önkormányzat nem biztosítja a 15
millió Ft-ot, az államtól nem lehet megigényelni, akkor ez 31 millió Ft-tal növekedik.
Kıvári László elnök: Nem tudja megmondani, hogy a költségvetésben szerepel-e az összeg.
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje: A 25 millió Ft-os számlát az
önkormányzat befogadta. A tavalyi évben is befogadta a 32 millió Ft-ról szóló számlát,
ugyanakkor nem fizette ki. Az önkormányzat adós egy közszolgáltatási szerzıdés aláírásával,
mert az elmúlt évben a személyszállítási törvény változása miatt módosítani kellett a
közszolgáltatási szerzıdést. Ezt megküldték, és ez idáig nem kapták vissza.
Varga András osztályvezetı: A közszolgáltatási szerzıdés módosítását tárgyalta a
közgyőlés, és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a közgyőlés jóvá is hagyta a szerzıdés
módosítását. Ez ki lett küldve a Gemenc Volánnak aláírásra. Polgármester úr aláírta az
önkormányzat részérıl. El lett küldve a Gemenc Volánnak, a Gemenc Volán nem írta alá.
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselıje:Valóban így van, az a különbség, hogy az
önkormányzat semmi mást nem tett bele, semmi mást nem vett ki, mint azt, hogy nem
hajlandó a veszteséget megtéríteni. Ezt visszaküldték azzal, hogy köteles megtéríteni.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az
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 186/2013. (VI. 25.) határozata
Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
szóló beszámolóról
(188. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi
teljesítményi adatairól szóló beszámolót a Közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyőlésének
önkormányzati rendelete temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
(178. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
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…/2013. (….)
9/2003.(IV.30.)

Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Egy temetkezési vállalkozó bejelentésére
vizsgálták felül a rendelet 2. § (7) bekezdését, ami azt mondja ki, hogy Szekszárd város
közigazgatási területén elhunytnak a holttestét a rendkívüli haláleset kivételével az eltemetés
helye szerinti hőtıberendezéssel rendelkezı köztemetıbe kell szállítani. Ennek a
törvényességét érintıen megkérdezték a Tolna Megyei Kormányhivatalt, a
kormányhivatalnak az az álláspontja, hogy nem lehet ezt önkormányzati rendeletben
szabályozni, mert az önkormányzatnak csak arra van felhatalmazása, hogy a köztemetın
belüli temetıhasználattal kapcsolatos szabályokat megállapítsa, arra nincs, hogy a köztemetın
kívüli temetési szolgáltatási tevékenységet szabályozza és a kapott állásfoglalásra tekintettel
javasolják a rendeleti elıírásnak a hatályon kívül helyezését.
Kıvári László elnök: Ez egy érdekes dolog, mert maga a temetkezés önkormányzati feladat,
és a feltételeket az önkormányzat nem határozhatja meg.
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Azt, hogy az elhunyt személyt hova kell
szállítani, ezt a központi jogszabályok teljesen leszabályozzák. Van egy rendelet ami
kimondja, hogy ha kórházon kívül hal meg valaki, és az eltemettetı nem intézkedik a
temetkezési szolgáltató megválasztásáról, akkor az orvos dönti el, hogy mely temetkezési
szolgáltatóval szállíttatja el a holttestet.
Máté Péter elnök-helyettes: Kell most dönteni errıl? Határidıs?
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Nem határidıs.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztést vegye le
napirendjérıl.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(179. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Gyakorlati tapasztalatok alapján került sor a
rendeletmódosítás elıkészítésére, ezt elküldték véleményezésre a Mahir Cityposter Kft-nek,
akivel az önkormányzat szerzıdésben van, és ık javasolták ilyen formában az elfogadást.
Inkább technikai jellegő, jogalkalmazást segítı pontosítások vannak az elıterjesztésben.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 187/2013. (VI. 25.) határozata
a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(179. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl
szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
4./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletére
(173. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: A Tolna Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívással élt a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló rendeletre, június 30-i határidıt tőzött ki ennek megtárgyalására, illetıleg a szükséges
intézkedések megtételére. A Polgármesteri Hivatal ezt a felhívást megvizsgálta, az abban
foglaltakkal csak részben értett egyet. Néhány dologban nem javasolták az elfogadást. A
jogszabály-szerkesztési kifogásokat nem javasolják elfogadásra. A közgyőlés 1996. évben
alkotta meg ezt a rendeletet, 1996. december 19-én került kihirdetésre, az új jogalkotási
törvény 2011. január 1. napján lépett hatályba és az új jogalkotási törvénynek az átmeneti
rendelkezései kimondják, hogy az azt követıen kihirdetett jogszabályok esetében lehet
alkalmazni a Jat-ot és mivel ez korábban lett kihirdetve, tehát nem lehet értelemszerően
alkalmazni. Sem a jogalkotási törvény, sem pedig a jogszabályszerkesztésrıl szóló rendelet
nem mondja ki, hogy ilyen esetben, tehát a jogalkotónak a korábban megalkotott jogszabályt
igazítani kellene az új jogszabályszerkesztési követelményekhez. A jogszabályszerkesztésrıl
szóló IMR rendelet azt mondja, hogy a bevezetı részt nem is lehet módosítani. Emiatt nem
tartják ezt törvénysértınek, így az önkormányzati rendelet megjelölésére, a bevezetı részre, a
kihirdetési záradékra vonatkozó szabályozás törvényes. Az érdemi megállapítások
tekintetében is több megállapítással nem értenek egyet.
Kıvári László elnök: Érdemben befolyásolja az el nem fogadott rész a mőködést?
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Mivel új rendeletet alkotnak, ezért a
jogszabályszerkesztésnél már az új Jat-ot kell alkalmazni, továbbá január 1-tıl új törvény van,
és a végrehajtási rendeletek is újak, egy teljesen másfajta szabályozást, új szabályozási
tervezetet tartalmaz a rendelet-tervezet, amit a Caminus Kft. ügyvezetı igazgatója javasolt.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az
elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 188/2013. (VI. 25.) határozata
a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletre érkezett törvényességi felhívásról
(173. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletre érkezett
törvényességi felhívásról szóló elıterjesztést a Közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013.
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı

(….)

Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: 2013. január 1-jén lépett hatályba a
kéményseprı-ipari szolgáltatásról szóló törvény. E törvény felhatalmazása a
díjmegállapításra, a közszolgáltató megnevezésére, illetıleg a közszolgáltatás helyi ellátás
igénybevételének a részletes szabályozására terjed ki. A szabályozási javaslatot a Caminus
Kft. ügyvezetı igazgatója tette, ezt vették figyelembe, illetıleg július 1-tıl a kéményseprıipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet módosult a
díjak tekintetében. A sormunka keretében végzett tevékenységeknél az eddigi 4000 Ft helyett
2000 Ft-ot lehet figyelembe venni egy egységnyi munkaráfordítás díjaként. Ennek
megfelelıen készítette el a díjtáblázatot a közszolgáltató. A rendelet-tervezetet megküldték
véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóságnak, illetıleg a szakmai érdekképviseleteknek,
mindkét vélemény visszaérkezett. A Magyarországi Kéményseprık Országos Ipartestülete a
véleményében kifejtette, hogy a díjmegállapítás megfelel a kormányrendeletben foglaltaknak,
ugyanakkor jelezte azt, hogy a kormányrendeletben megjelölt 2000 Ft-os egy egységnyi
munkaráfordítás díja nem nyújt fedezetet a szakmai feladatok ellátására, és utalt arra, hogy ezt
a kompenzációt majd az önkormányzatnak kell megtéríteni. A Tolna Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelısége pedig nem főzött észrevételt a rendelet díjainak
megállapításához.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 189/2013. (VI. 25.) határozata
A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletrıl
(174. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelettervezetet a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök

6./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendeletére
(175. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: A vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
rendeletre is tett törvényességi felhívást a kormányhivatal, július 15. napját adott meg
határidıként a rendeletnek a megtárgyalására, illetıleg a szükséges intézkedések megtételére.
Itt is a törvényességi felhívásban foglaltakkal csak részben értenek egyet. A jogszabályszerkesztési észrevételekkel nem értenek egyet, de az érdemi megállapítások tekintetében is
több olyan pontot tartalmaz a felhívás, amelyet nem tartanak elfogadhatónak.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az
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 190/2013. (VI. 25.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) rendeletre érkezett törvényességi felhívásról
(175. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendeletre érkezett törvényességi
felhívásról szóló elıterjesztést a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
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7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra 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 191/2013. (VI. 25.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról szóló rendelet tervezetrıl
(176. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról szóló
rendelet tervezetet a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
8./napirend
Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ebbe a változatba már a Humán
Bizottság június 17-i kiegészítései is beépültek. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
javasolt néhány kiegészítést, például az állampolgári esküt tevıknél az egyik forrásnál nem
volt megjelölve, hogy hányan tettek esküt, ezt pótolni fogják. Illetve kérte a bizottság, hogy
kerüljön beépítésre, hogy karácsonykor több, mint 2 millió forint értékben került szétosztásra
ajándékcsomag a rászorulóknak.
Kıvári László elnök: Megköszöni a szerkesztıbizottság munkáját az anyag elkésztésében.
Javasolja, hogy az Aranykönyv „Gazdasági” fejezetében kerüljön rögzítésre, hogy 2012.
évben az elmúlt 35 év legszárazabb nyarát élte a város, csapadék mindössze 76,1 mm volt, ez
az átlagnak 38,6%-a, továbbá mindhárom nyári hónapot az átlag alatti állapot jellemezte,
egyidejőleg ebben az évben a második legmelegebb nyár volt, amely 2,8 celsius-fokkal
haladta meg az átlagot.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 192/2013. (VI. 25.) határozata
a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekrıl
(190. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzéseket a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:
- Az Aranykönyv „Gazdasági” fejezetében kerüljön rögzítésre, hogy 2012.
évben az elmúlt 35 év legszárazabb nyarát élte a város, csapadék mindössze
76,1 mm volt, ez az átlagnak 38,6%-a, továbbá mindhárom nyári hónapot az
átlag alatti állapot jellemezte, egyidejőleg ebben az évben a második
legmelegebb nyár volt, amely 2,8 celsius-fokkal haladta meg az átlagot.
Határidı: 2013. június 27.
Kıvári László elnök
Felelıs:
9./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza
kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása)
megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására
(191. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Ezt a témát
egyszer már tárgyalta a közgyőlés, és azért került újra napirendre, mert annak idején egy más
csoportosításban, más megbontásban voltak a pótmunkák feltüntetve, és emiatt van összegbeli
eltérés is. A közgyőlés 5.480 ezer Ft-ot szavazott meg fedezetül. Közben felvették a
kapcsolatot a közremőködı szervezettel. Nekik volt egy olyan észrevételük, hogy abban az
anyagban a költségvetések tartalmazták azokat a tételeket is, amik elmaradóak voltak.
Idıközben, ahogy haladtak, merültek fel újabb pótmunkák, ezek a csapadékvíz elvezetést és
az elektromos hálózatot érintik. Bıvült tehát ez a pótmunka csomag és ez eredményezte azt,
hogy ennek a mostani ajánlatnak a végösszege 11 millió Ft.
Kıvári László elnök: A körforgalom építésével kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A busznak
minden irányban való kikanyarodását másképp nem lehetett volna biztosítani. A busznak fel
kell tudni jönni a Munkácsy utcán is, meg el kell tudni menni a Flórián utca irányába is, és
ezekbıl az utcákból be kell tudni érkezni a térre. Azért nem hívják körforgalomnak, mert a
körforgalomnak a bevezetéseire bizonyos geometriai elıírások vannak, amit itt nem lehetett
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megvalósítani, ezért ez hivatalosan nem lett körforgalom. De maga a forgalmi rend az ugyan
az. Tehát minden becsatlakozó útnál egy elsıbbségadás kötelezı tábla lesz kitéve.
Máté Péter elnök-helyettes: Az ívek, a szegélykövek elég érdekesek. Jók ezek?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Ezeket a
kanyarodási íveket úgy tervezték meg. A közlekedési hatóságnak voltak észrevételei, és azok
alapján ezek az ívek korrigálva lettek. Inkább a közlekedési hatóság arra próbálta rávenni
ıket, hogy még egy kicsit jobban kanyarítsák meg a bevezetı íveket, hogy a körforgalomba
behajtó autónak lassítania kelljen. A körforgalomnak az lenne a lényege, hogy lassításra
kényszerítse az autót és ezzel is biztosítsa, hogy körbe nézzen és megadja az elsıbbséget
annak, aki már bent van.
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 193/2013. (VI. 25.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének megvalósításához szükséges
pótmunkák többletforrásának biztosításáról
(191. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla
király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a
Piac térrel határos Vár köz burkolatának
felújítása)
megvalósításához
szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására tett javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök

10./napirend
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt keretében
pótmunka beszerzéséhez
(193. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı
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Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Egy alkalommal
már 65 millió forint értékben a közgyőlés jóváhagyta a szükséges pótmunkáknak az
elvégzését. Azóta ezek a pótmunkák tovább duzzadtak, most 93 millió Ft felett van.
Máté Péter elnök-helyettes: Már többször beszéltek arról, hogy a tervezésbeli hiányosságok
miatt nincs felelıs?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Az a gond, hogy
a tervezın ezeket nem tudják behajtani. A tervezı, ha ezeket annak idején betervezte volna, és
egy alaposabb tervet készített volna, akkor a kivitelezınek ennyivel magasabb lett volna az
ajánlata. Pont emiatt a kivitelezı is nagyon nehéz helyzetben van.
Máté Péter elnök-helyettes: Véleménye szerint a határozati javaslatba foglalják bele, hogy a
tervezıi felelısséget meg kell vizsgálni.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az
elıterjesztést. Továbbá a tervezıi felelısség megvizsgálását is javasolja a közgyőlésnek.
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 194/2013. (VI. 25.) határozata
az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében pótmunka beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(193. sz. közgyőlési elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása”
címő projekt keretében pótmunka beszerzéséhez szükséges fedezet
biztosításáról szóló elıterjesztést a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja továbbá a Közgyőlésnek a tervezıi felelısség
megvizsgálását.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök

11./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság biztosításával,
kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása a „Szekszárd MJV
fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése” címő, „DDOP-4.1.1/E-13”
kódszámú pályázati program keretében” c. pályázat tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
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(88. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Kıvári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 195/2013. (VI. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság
biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos feladatok
ellátása a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának
elıkészítése” címő, „DDOP-4.1.1/E-13” kódszámú pályázati program
keretében” c. pályázat tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság
biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos feladatok
ellátása a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának
elıkészítése” címő, „DDOP-4.1.1/E-13” kódszámú pályázati program
keretében”
címő pályázat tárgyában közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárd
Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Béla király tér 7.) 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: 2013. június 30.
Felelıs:
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
12./napirend
Elıterjesztés a Vendel István utcai telekhatár rendezésrıl és út kialakításáról
(89. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Egy évek óta tartó problémát szeretnének megnyugtatóan rendezni.
Arról van szó, hogy a Vendel István utcai ingatlanoknak jogi megközelítési lehetısége
nincsen és ez a további építési tevékenységeik végzésében akadályozza ıket. Ezért az
útterületet szükséges kialakítani egy önkormányzati útterületen keresztül. Miután most egy
ideiglenes zúzottkı úton járnak fel az ott lakók, ık kérték azt, hogy nyomvonal korrekció is
történjen. Ennek a terveit elkészítette az önkormányzat, az engedélyezés folyamatban van, és
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tulajdonképpen a beadvány arról szól, hogy egyrészt egy földhivatali térképezési hibát a
földhivatal kijavította, és most az út kialakítással kapcsolatban még egy további telekhatár
korrekcióról van szó. Kérték a tulajdonosok az itt átadásra kerülı 36 m2 területnek a
beszámítását azzal, hogy a további „maradék” területrészt értékesítsék telek-kiegészítésként a
számukra. Négy ingatlanról van szó pillanatnyilag, akik telek-kiegészítésben is érdekeltek, az
úttal való megközelítés ezen kívül további három ingatlant érint. Az elıterjesztésben jelezte
még, hogy az útnak az építési költségét egyelıre nem tudják. Azt javasolta, hogy arra térjenek
vissza akkor, amikor az út költségei is ismertek lesznek.
Máté Péter elnök-helyettes: Ez a város költsége lesz?
Herr Teréz fıépítész: Nem egyértelmő. A lakók jelezték, hogy az út kialakításának a
költségeiben részt vállalnak.
Kıvári László elnök: Milyen burkolat lesz?
Herr Teréz fıépítész: Zúzott kı burkolat lesz.
Ha most szilárdburkolatú útban
gondolkodnak, akkor ennél lényegesen hosszabb szakaszt kellene megépíteni. A két Cserhát
utcai tulajdonosnak a telek véget csak azt követıen tudják értékesíteni, ha az út már átkerül az
új nyomvonalára.
Máté Péter elnök-helyettes: Elbirtoklás nem áll fenn?
Herr Teréz fıépítész: Véleménye szerint nem áll fenn.
Máté Péter elnök-helyettes: A bizottság korábban milyen árat határozott meg?
Varga András osztályvezetı: 3000 Ft/m2.
Máté Péter elnök-helyettes: Mekkora költségbe kerül a telekalakítás?
Herr Teréz fıépítész: 200.00 Ft feletti összeg.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a költségéket 50-50% arányban viseljék a felek.
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 196/2013. (VI. 25.) határozata
a Vendel István utcai telekhatár rendezésrıl és út kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Vendel István utcai ingatlanok és út
telekhatárrendezést megtárgyalta, a szükséges terület-cserék lebonyolítását
támogatja.
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1. A 6708/6. hrsz-ú önkormányzati területbıl történı telekkiegészítéseket a
Bizottság támogatja, bruttó 3000 Ft/m2 eladási áron.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szerzıdések elkészítésére,
valamint geodéziai munkarészek elkészíttetésére, melynek költségét 50-50%
arányban az önkormányzat és az érintettek viselik.
Határidı: 2013. augusztus 31.
Felelıs:
Herr Teréz fıépítész
13./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város
mőszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmő-alaptérképi tartalom
kiegészítése - I. ütem.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(87. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: A bizottságnak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 197/2013. (VI. 25.) határozata
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a város mőszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó
közmő-alaptérképi tartalom kiegészítése - I. ütem.” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a város mőszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó
közmő-alaptérképi tartalom kiegészítése - I. ütem.” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Meridián Kft-vel
(7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.) kössön megbízási szerzıdést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
megbízási szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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14./napirend
Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Feri Blanka osztályvezetı: Az elıterjesztést az Alisca Terra Kft. küldte meg a mai napon.
Önkormányzatunk az elıterjesztésben szereplı 30 települési önkormányzattal kötött társulási
megállapodást a hulladékgazdálkodás területén. Január 1-jétıl a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény értelmében az önkormányzatok már csak jogi
személyiséggel rendelkezı társulást hozhatnak létre, és január 1-tıl számítottan 6 hónap áll
rendelkezésre a társulási megállapodások felülvizsgálatára, illetve aktualizálására. Az
egyeztetések alapján javasolják, hogy az érintett önkormányzatokkal közös megegyezéssel
kerüljenek megszüntetésre a társulási megállapodások. Tehát jogi személyiségővé nem
kívánják átalakítani ezeket a társulásokat. A határozati javaslat utolsó pontja tartalmazza,
hogy a közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az érintett településekkel kezdeményezzen
tárgyalásokat olyan gazdasági társaság megalakításáról, mely 2014. január 1. napjától
alkalmas lesz a közszolgáltatói feladatok ellátására.
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 198/2013. (VI. 25.) határozata
hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel
történı megszüntetésérıl
(199. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös
megegyezéssel történı megszüntetésére tett javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
15./napirend
Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Szekszárd Város
Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására 4 millió Ft összeget biztosítson a
2013. évi költségvetés terhére, valamint a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
megállapodást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

18

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 199/2013. (VI. 25.) határozata
Szekszárd
Város
Klímastratégiája
2013.
évi
feladatainak
megvalósításáról
(200. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy Szekszárd Város
Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására 4 millió Ft összeget
biztosítson a 2013. évi költségvetés terhére.
A Bizottság a klímaalap felhasználását célzó, Zöldtárs Alapítvánnyal
kötendı támogatási megállapodást a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 27.
Felelıs:
Kıvári László elnök
16./napirend
Újvárosi Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak 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 200/2013. (VI. 25.) határozata
Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi Bizottsági Keret terhére 150.000 Ft
támogatást biztosít a Szekszárd - Újvárosi Római Katolikus Társaskör
részére a 2013. évi Aratónap megrendezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidı: 2013. július 31.
Felelıs:
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
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17./napirend
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(91. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak 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 201/2013. (VI. 25.) határozata
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Babits Mihály Mővelıdési Ház részére
200.000 Ft összegő támogatást biztosít a 2013. évi Bizottsági Keret terhére
azzal, hogy az összeget a „Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör 2013. évi
rendezvényeinek finanszírozására kell felhasználni.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidı: 2013. július 31.
Felelıs:
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
18./napirend
Jankovits Judit telek-kiegészítési kérelme
(90. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: A telekhatár kitőzésekor derült ki, hogy a már elbontott kerítés
túlnıtt a telekhatáron 1-1,5 méterrel. 72 m2-t foglal el a közterületbıl. De ez nem csak az ı
ingatlanára igaz, hanem az Otthon utcában az összes ingatlanra. Szeretnék a kerítést
visszaépíteni az eredeti nyomvonalra, és megvásárolnák az önkormányzattól a telket.
Máté Péter elnök-helyettes: 3000 Ft/m2 vételár meghatározását javasolja.
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 202/2013. (VI. 25.) határozata
Jankovits Judit telek-kiegészítési kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.1.) rendelet 1. melléklet 1.1.5. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 5514/13 és 5514/43
hrsz-ú ingatlanokból az elıterjesztés mellékletét képezı térképmásolaton
jelölt területrész – cca. 77 m2 – értékesítéséhez az Otthon u. 26. szám
(5514/44 hrsz.) alatti családi házas ingatlan tulajdonosai részére 3000 Ft/m2
vételár ellenében. Az adásvételi szerzıdésben a közmőszolgáltatók
nyilatkozatait figyelembe kell venni.
A telekalakítással és a földhivatali bejegyzéssel kapcsolatos mindennemő
költség vevıket terheli.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 órakor berekeszti. A bizottság zárt
ülésen folytatja munkáját.
K.m.f
Kıvári László
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Máté Péter
elnök-helyettes
Készítette:
Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:

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

21

