SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-9/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. április 3-án 15 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Csernus Péter, dr. Tóth
Csaba Attila bizottsági tagok

Távolmaradt:

Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor, Szabó Zsolt bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Herr Teréz fıépítész
Varga András osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı
Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Pócs Margit civil kapcsolatok referense
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje
Kerekes László a Városfejlesztési kft. ügyvezetıje
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
Kálóczi Andrea RÉV intézményvezetı
Herrné Szabadi Judit Szd. Borvidék Kft. ügyvezetı
Gulyásné Szabó Veronika 2. sz. Óvoda intézményvezetı
helyettes

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
1. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tıkepótlása
(29.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(63. sz. elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Horváth Erika 2. sz. Óvoda és Bölcsıde vezetıje
Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje
3. Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
Elıadó: dr. Haag Éva alpolgármester
Majnay Gábor osztályvezetı
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
4. RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat kérelme helyiséghasználatra vonatkozóan
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
Javasolja továbbá a meghívóban szereplı 3. napirendi pont levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./ napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
Elıadó: dr. Haag Éva alpolgármester
Majnay Gábor osztályvezetı
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
2./ napirendi pont
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat kérelme helyiséghasználatra vonatkozóan
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételére
(73. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
4./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
(46. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Elıadó: Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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(63. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Horváth Erika 2. sz. Óvoda és Bölcsıde vezetıje
Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje
6./ napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Mőszaki Tervtanács 2011. évi mőködésérıl
(59. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(72. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Herr Teréz fıépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
8./ napirendi pont
Szászy Zsolt ügyvezetı (Alisca Autócentrum Kft.) kérelme
(45.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
11./ napirendi pont
Javaslat közcsatornára történı rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására
(68. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Páll Laura környezetvédelmi referens
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12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl (tervezet)
(60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(47. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
14./ napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes élıerıs ırzése
tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására
(58. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila projektmenedzser
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
15./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tıkepótlása
(29.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
16./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése számára az „Agóra
Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” címő pályázat megvalósításának állásáról
(48. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Buncsek Attila projektmenedzser
17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az építményadóról (tervezet)
(75. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a telekadóról (tervezet)
(76. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
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19./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(51. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
20./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(64. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Szigeti Júlia fımunkatárs
21./ napirendi pont
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
22./ napirendi pont
75/2012. (III.28.) GPB határozat visszavonása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
23./ napirendi pont
2012. évi városüzemeltetési elıirányzat
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
21./ napirendi pont
Egyebek

1./ napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
Elıadó: dr. Haag Éva alpolgármester
Majnay Gábor osztályvezetı
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Megköszöni a civil szervezetek munkáját, valamint az állandó jelenlétet a bizottsági
üléseken. Úgy gondolja, még szorosabbra kell főzni a kapcsolatot a civil szervezetekkel a jövıben.
Sok sikert kíván a további munkához.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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81/2012. (IV.3.) GPB határozat
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi
megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: 2012. április 03.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

2./ napirendi pont
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat kérelme helyiséghasználatra vonatkozóan
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
Kálóczi Andrea: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Tudomása szerint a Szent István téren van egy
üresen álló pincehelyiség, amelyet használhatnának a civil szervezetek. Összefogás esetén pedig egy
fejlesztési pályázaton is részt tudnának venni.
Bálint Zoltán: A pincehelyiség 183 m2. Eddig a nyugdíjas klub használta, de nemrég elhagyták az
épületet, mert jobb helyet találtak. Az elektronikai hálózatot mindenképpen felül kellene vizsgálni,
illetve szükséges lenne a mellékhelyiségek rendbehozatala is. Ha ezek megtörténnek, akkor
mindenképpen alkalmas a célra.
Kálóczi Andrea: Április 16-ig tudnának készíteni egy hasznosítási javaslatot. Az elképzelések szerinti
programok arra irányulnának, hogy a fiataloknak a szabadidejükben hasznos tevékenységet
biztosítsanak és ne az utcákon legyenek.
Bálint Zoltán: Az épület felett rendelık vannak, azonban a programok ıket nem zavarnák, hiszen más
idıpontban lennének a programok és ettıl eltérı idıben van a rendelési idı.
Kálóczi Andrea: Egy elvi támogatásra lenne szükségük, hogy bekerülhessen a Civil Koncepcióba és
más szervezetekkel együtt tudnának pályázni.
Máté Péter: Tulajdonképpen a helyiséget szeretnék ingyen használni?
Kálóczi Andrea: Igen. A rezsit azonban fizetnék, de sajnos bérleti díjat nem tudnak.
Máté Péter: A lakóktól szereznek majd hozzájárulást?
Kálóczi Andrea: Igen. De mindenképpen szükségük van az önkormányzat segítségére a
nyomatékosítás végett.
Máté Péter: Javasolja, hogy a karbantartás költségeit vállalják át és kéri, hogy készüljön hasznosítási
javaslat.
Bálint Zoltán: Mindenképpen szükséges lesz majd a közgyőlés elé terjeszteni a kérelmet, mert
másképp nem biztosítható a térítésmentes használat.
Ácsné Oláh Gabriella: Fel kell mérni a szekszárdi civil szervezetek igényét és közös megegyezéssel
kellene mőködtetni a helyiséget.
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Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
ifjúsági programjai részére helyiség biztosítását, és a Vagyonkezelı Kft. vezetıjével való egyeztetés
alapján erre a célra a Szekszárd, Szent István tér 18. szám alatti helyiséget jelölje ki. Továbbá a
bizottság kérje fel a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját a helyiség mőszaki
felülvizsgálatára. A bizottság kérjen a helyiség használatára egy részletes 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:
82/2012. (IV.3.) GPB határozat
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat kérelme
helyiséghasználatra vonatkozóan
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatja a Caritas RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági
programjai részére helyiség biztosítását, és a
Vagyonkezelı Kft. vezetıjével való egyeztetés
alapján erre a célra a Szekszárd, Szent István
tér 18. szám alatti helyiséget tartja
megfelelınek.
2. A bizottság felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetı igazgatóját a Szekszárd, Szent
István tér 18. szám alatti helyiség mőszaki
felülvizsgálatára.
3. A bizottság felkéri a Caritas Rév
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıjét,
hogy készítsen az 1. pontban meghatározott
helyiség hasznosítására vonatkozóan részletes
javaslatot.
Határidı: 1. pont: 2012. április 03.
2-3. pont: 2012. április 16.
Felelıs:
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Bálint Zoltán a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. igazgatója
3. pont: Kálóczi Andrea RÉV intézményvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételére
(73. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kívánja kiegészíteni.
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:
83/2012. (IV.3.) GPB határozat
Tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadásátvétele
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz
(földkábel)
térítésmentes
átadás-átvételéhez”
tárgyú elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

4./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
(46. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Elıadó: Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató
Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Csernus Péter: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztést vegye le a napirendrıl, tekintettel arra,
hogy a kérelmezı nem jelent meg az ülésen.
Máté Péter: Soknak tartja a költségvetést.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök a napirendi pont tárgyalását felfüggesztette.
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(63. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Horváth Erika 2. sz. Óvoda és Bölcsıde vezetıje
Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés nem hangzott el.
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Máté Péter: Véleménye szerint a két változat nagyon távol áll egymástól.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a „B” változat elfogadását javasolja.
További 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:
84/2012. (IV.3.) GPB határozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet „B”
változatát javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

6./ napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Mőszaki Tervtanács 2011. évi mőködésérıl
(59. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kívánja kiegészíteni.
Kıvári László: Mi az oka a csökkenésnek?
Herr Teréz: Egyre kevesebb az ilyen ügy.
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:
85/2012. (IV.3.) GPB határozat
Beszámoló az Önkormányzati ÉpítészetiMőszaki Tervtanács 2011. évi mőködésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az Önkormányzati Építészeti-Mőszaki Tervtanács
2011. évi mőködésérıl szóló beszámolót a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(72. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Herr Teréz fıépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kívánja kiegészíteni.
Csernus Péter: Mi a helyzet az alsóvárosi temetıvel szemben lévı pincékkel?
Herr Teréz: Sem építési hatóságként, sem tulajdonosként nincs joga az önkormányzatnak
beleavatkozni. A pincék magántulajdonban vannak.
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:
86/2012. (IV.3.) GPB határozat
A helyi építészeti értékek védelmérıl szóló
19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló
19/1996.
(VI.5.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

8./ napirendi pont
Szászy Zsolt ügyvezetı (Alisca Autócentrum Kft.) kérelme
(45.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László: Az aljegyzı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Herr Teréz: A helyi rendelet rögzíti, hogy mennyibe kerülnek a parkoló-megváltások. A
városközpontban 7 db parkoló megváltása 2.100.000 Ft.
Máté Péter: Ha nem lehetséges a parkolók kialakítása, akkor meg szokta adni a város az engedélyt a
megváltásra?
Herr Teréz: Általában igen.
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Csernus Péter: Minden vendéglátó egységnek kell fizetnie, illetve parkolót kialakítania?
Herr Teréz: Igen.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a rendeletben meghatározott mértékő díjat fizessen a parkolók
megváltásáért.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a vendéglátó üzlet kialakítását, a rendeletnek
megfelelı díjat fizesse a parkolóhelyek megváltásáért, és az ebbıl befolyó összeget a város a Béla tér
rekonstrukciójára fordítsa.
További 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:
87/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szászy Zsolt ügyvezetı (Alisca Autócentrum
Kft.) kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatja Szászy Zsolt kérelmét a
Szekszárd, Béla király tér 7. szám alatti épület
bıvítésével megvalósuló vendéglátó üzlet
kialakítására.
2. Kérelmezınek parkolóhely megváltás címén –
a
hatályos
önkormányzati
rendeletben
foglaltaknak megfelelıen - 2.100.000,- Ft-ot
meg kell fizetnie az önkormányzat részére.
3. A parkolóhely megváltásból befolyó összeget a
Béla
király
tér
rekonstrukciójával
kapcsolatosan parkolóhely-visszapótlásra kell
fordítani.
Határidı: használatba vételi engedély
megadásával egyidejőleg
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
A bizottság Herrné Szabadi Judit megérkezése okán ismét visszatér a 4. napirend tárgyalására.
- Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
Herrné Szabadi Judit: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Csernus Péter: A város részérıl mekkora az érdeklıdés?
Herrné Szabadi Judit: Egyre nagyobb.
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Máté Péter: Van belépı?
Herrné Szabadi Judit: Igen, 3.000 Ft a jegy, amely tartalmazza a korlátlan borkóstolást és egy
poharat.
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:
88/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft.
támogatási kérelme
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Borvidék
Nonprofit Közhasznú Kft. részére a „Szekszárd
Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos
Borainak
nyilvános
kóstolója”
elnevezéső
rendezvény
lebonyolítására
100.000,Ft
támogatást biztosít a 2012. évi Bizottsági
Tartalékkeret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a
polgármestert a megállapodás aláírására. A
Bizottság további felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy amennyiben rendelkezésre áll a bizottsági
tartalékkeret, azonnal intézkedjen fenti összegnek a
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft.
részére történı átutalásáról.
Határidı:
Felelıs:

1. pont: 2012. április 03.
2. pont: 2012. május 31.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Majnayné Sajben Anna: Nem kívánja kiegészíteni 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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89/2012. (IV.3.) GPB határozat
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak
megállapításáról
szóló
12/1994.
(IV.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak
megállapításáról
szóló
12/1994.
(IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Märcz László: Ismerteti 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:
90/2012. (IV.3.) GPB határozat
A települési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a települési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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11./ napirendi pont
Javaslat közcsatornára történı rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására
(68. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Páll Laura környezetvédelmi referens
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a jogosultak köre bıvüljön ki a bérlı
magánszeméllyel is, aki közmődíjat fizet.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Máté Péter bizottsági tag által megfogalmazott
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
91/2012. (IV.3.) GPB határozat
A közcsatornára történı rákötés támogatására
vonatkozó pályázat kiírása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közcsatornára történı rákötés támogatására
vonatkozó pályázat kiírására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a jogosultak köre kerüljön
kibıvítésre a közüzemi díjat fizetı, bérlı
magánszeméllyel.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl (tervezet)
(60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Majnayné Sajben Anna: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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92/2012. (IV.3.) GPB határozat
A helyben központosított közbeszerzésekrıl
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(47. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy kiegészítésként kerüljön bele
a tervbe a következı beszerzési tétel: Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
épületegyüttes élıerıs ırzése – Vagyonvédelmi szolgáltatás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot – megfogalmazott kiegészítéssel együtt, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
93/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a következı
beszerzési tétel is kerüljön feltüntetésre a tervben:
„Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza
épületegyüttes
élıerıs
ırzése
–
Vagyonvédelmi szolgáltatás”
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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14./ napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes élıerıs ırzése
tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására
(58. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila projektmenedzser
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
94/2012. (IV.3.) GPB határozat
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a
Mővészetek Háza épületegyüttes élıerıs ırzése
tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének
biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek
Háza épületegyüttes élıerıs ırzése tárgyú
megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

15./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tıkepótlása
(29.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
Kerekes László: Ismerteti az elıterjesztést:
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy 1 millió Ft-tal kerüljön pótlásra a cég tıkéje.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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95/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tıkepótlása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. jegyzett tıkéjét 1.000.000 Ftra csökkentse le és gondoskodjon 16.500.000.- Ft
tıkepótlásról a 2012. évi költségvetés terhére.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

16./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése számára az „Agóra
Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” címő pályázat megvalósításának állásáról
(48. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Buncsek Attila projektmenedzser
Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
96/2012. (IV.3.) GPB határozat
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése számára az
„Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális
közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításának állásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése számára az
„Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ
kialakítása”
címő
pályázat
megvalósításának állásáról szóló beszámolót a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az építményadóról (tervezet)
(75. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné: A vállalkozók kommunális adóját eltörölték, jelenleg két helyi adó van hatályban:
iparőzési adó (évi 1,5 milliárd Ft adóbevétel), idegenforgalmi adó (évi 1,5 millió Ft adóbevétel). A
gazdasági helyzet miatt szükséges az építményadó és a telekadó bevezetése. A rendelettervezetben két
variáció szerepel.
Csernus Péter: Ez mekkora bevételt jelentene éves szinten?
Kovács Lászlóné: A magánszemélyek tulajdonában lévı épületek után az építményadóból származó
bevétel éves szinten nagyjából 250 millió Ft lenne. A vállalkozások tulajdonában lévı ingatlanokról
nincs adat.
Csernus Péter: Mi történik akkor, ha a magánszemély nem fizeti meg az adót vagy nem tudja
megfizetni az adót?
Kovács Lászlóné: Lehetıség van a fizetési könnyítés kérésére is.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a „B” változat elfogadását javasolja a közgyőlésnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
97/2012. (IV.3.) GPB határozat
Az építményadóról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az építményadóról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendelettervezet
4. §-ban a „B” változat elfogadását támogatja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a telekadóról (tervezet)
(76. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
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Kovács Lászlóné: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Véleménye szerint a befolyó bevételeket mindenképpen a korábban beígért
fejlesztésekre kellene fordítani, ezért szükséges lenne nevesíteni a költségvetésben ezeket az összeget
és rögzíteni, hogy csak meghatározott célra fordíthatóak.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
98/2012. (IV.3.) GPB határozat
A telekadóról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a telekadóról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 05.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 17 óra 11 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 3 fı
bizottsági tag. Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképtelen, ezért az ülést 17 óra 11
perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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