88.sz. bizottsági előterjesztés
Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
1/2012. (I.10.) GPB határozat
Művészetek Háza belső lépcsőbérlet fedezetének biztosítása
1.

2.

3.
4.

A Bizottság a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, - Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház
és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása című pályázathoz kapcsolódóan
mobil lépcső bérletét nem támogatta.
A Bizottság a fenti pályázathoz kapcsolódóan vis maior téliesítési munkák elvégzésére - az épület
burkolása, ideiglenes védőhálók elhelyezése acél és beton szerkezetekre, OSB lapok elhelyezése
felülvilágítók felületére, csapadékvíz elleni szigetelés készítése függőleges és vízszintes felületen 591.947 Ft + általános forgalmi adó, azaz összesen bruttó 739.934 Ft-ot biztosít a 472/2011. (XII.13.)
GPB határozattal megállapított Keret terhére, melynek finanszírozása a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet
304. cím 1. alcím 1. előirányzat 2. előirányzat alszámon lévő általános tartalék előirányzat terhére
történik.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szerződés elkészítésére.
A Bizottság továbbá felkérte a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, továbbá a jegyzőt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

A határozatnak megfelelően a lépcső nem került megrendelésre, a kármentesítésre vonatkozó szerződés
megkötésre került.
3/2012. (I.10.) GPB határozat
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
A bizottság a közcsatornára történő rákötés támogatásának pályázati felhívására beérkezett pályázatokról, az
alábbi döntést hozta:
A támogatásra beérkezett alábbi kérelmeket nem részesítette támogatásban, tekintettel arra, hogy nem feleltek
meg a támogatási feltételeknek:
1) Dr. Tóbi Zoltán (7100 Szekszárd, Présház u. 11.- újépítésű családi ház címe)
2) Angyal István (Szekszárd, Benczúr u. 2.- újépítésű családi ház címe)
Az elutasított pályázók kiértesítése megtörtént.
4/2012. (I.10.) GPB határozat
„SZMJV Önkormányzata számára SWOT analízis készítés, energetikai szakértői szolgáltatás VIS NOVA
(3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság a „SZMJV Önkormányzata számára SWOT analízis készítés, energetikai szakértői szolgáltatás VIS
NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Kozmo Bt.-vel (7100 Szekszárd, Bajcsy Zs. u.
5.) kössön szerződést. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről, továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
A szerződés megkötésre került, a teljesítés megtörtént.
5/2012. (I.10.) GPB határozat
A szőlőhegyi sportpálya hasznosítása
A Bizottság támogatta a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szekszárd külterület
0629/25 hrsz-ú, sportpálya megnevezésű ingatlan eladását nettó 8.300.000.- Ft vételár ellenében Hahn János
részére. A bizottság javasolta a Közgyűlésnek, hogy amennyiben az eladás mellett dönt, úgy az adásvételi
szerződésben kösse ki, hogy a vevő kizárólag sportcélú tevékenységre használhatja fel az ingatlant és
amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, úgy az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg olyan áron,
amekkora áron az értékesítés történt. Az ingatlanhasznosítás kérdését a Közgyűlés még nem tárgyalta.
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6/2012. (I.31.) GPB határozat
A helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
A Bizottság a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Bizottság javasolta a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a Gemenc Volán Zrt-vel
érvényben lévő közszolgálati szerződés felülvizsgálatára, továbbá dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan,
hogy milyen más konstrukcióban lehetne megvalósítani a helyi tömegközlekedés ellátását.
A Közgyűlés az 5/2012. (II.2.) szekszárdi öh. számú határozatában az alábbi döntést hozta: felkérte a
Polgármesteri Hivatalt a Gemenc Volán Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára.
A Közgyűlés továbbá felkérte a polgármestert, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bevonásával folytasson le
tárgyalásokat a Gemenc Volán Zrt-vel a helyi tömegközlekedés jövőbeni ellátására vonatkozóan.
A rendeletmódosítást a Közgyűlés elfogadta, ld. 4/2012. (II.7.) szekszárdi ör.
7/2012. (I.31.) GPB határozat
A Wunderland Kindergarten előtti parkolási lehetőségek áttekintése
1.
2.

A Bizottság a Wunderland Kindergarten előtti parkolási lehetőség megszüntetését nem támogatta.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy
vizsgálja meg a régi SZÜV épület körül egyirányú gépjárműforgalom kialakításának lehetőségét.

Az egyirányú gépjárműforgalom kialakításának lehetősége még nem került kivizsgálásra. Szükséges lenne a
határidő módosítás.
8/2012. (I.31.) GPB határozat
A távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
A Bizottság a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A rendeletmódosítást a Közgyűlés elfogadta, ld. 2/2012. (II.7.) szekszárdi ör.
9/2012. (I.31.) GPB határozat
A kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati
rendelet módosítása
A Bizottság a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A rendeletmódosítást a Közgyűlés elfogadta, ld. 3/2012. (II.7.) szekszárdi ör.
10/2012. (I.31.) GPB határozat
A „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés jóváhagyása
A Bizottság a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződésre tett javaslatot a
Közgyűlésnek azzal a módosítással javasolta elfogadásra, hogy a bérleti díj mértéke 500 Ft/m2 összegben
kerüljön megállapításra, továbbá a rezsi költség megjelölése terület arányban történjen meg.
A közgyűlés a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződést jóváhagyta. A
közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
A bérleti szerződés aláírásra került.
11/2012. (I.31.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi előzetes beszerzési tervére tett
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
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A közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó Előzetes Beszerzési
Tervét elfogadta.
A közgyűlés felkérte a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 5.1. pontja alapján gondoskodjon a tervben
szereplő beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a változások átvezetéséről, valamint az
Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elkészítéséről.
12/2012. (I.31.) GPB határozat
Keretszerződés megkötése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és
üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő
csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kftvel kötendő keretszerződésre tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés jóváhagyta az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető
rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötendő keretszerződést és
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, illetve a jegyzőt annak ellenjegyzésére.
A Városüzemeltetési –és fejlesztési Igazgatóság vezetőjének tájékoztatása szerint szükséges volt a határozat
pontosítása arra tekintettel, hogy a szerződés aláírására fel kell hatalmazni a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.
ügyvezetőjét is.
A Közgyűlés a 39/2012. (III.1.) szekszárdi öh. számú határozat II) pontjában felhatalmazást adott a Szekszárdi
Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének a szerződés aláírására.
13/2012. (I.31.) GPB határozat
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítása
A Bizottság a határozat mellékletét képező táblázatban foglalt díjtétel módosításokat javasolta a Közgyűlésnek
elfogadásra.
A rendeletmódosítást a Közgyűlés elfogadta, ld. 6/2012. (II.7.) szekszárdi ör.
14/2012. (I.31.) GPB határozat
A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2-11/1 pályázat benyújtása
A Bizottság a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2-11/1 pályázat
benyújtására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a határozatban döntött arról, hogy az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című (TIOP-3.4.2-11/1) pályázati konstrukcióra „Szekszárdi Családok
Átmeneti Otthona korszerűsítése” címmel pályázatot nyújt be. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a
pályázati dokumentáció aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
A pályázat benyújtásra, illetve befogadásra került,
15/2012. (I.31.) GPB határozat
A Hajléktalan Gondozási Központ korszerűsítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat benyújtása
A Bizottság a Hajléktalan Gondozási Központ korszerűsítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat benyújtására tett
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a határozatban döntött arról, hogy az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című (TIOP-3.4.2-11/1) pályázati konstrukcióra az „Adj esélyt az
elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” címmel
pályázatot nyújt be.
A közgyűlés jóváhagyta az E-ON Dél-Dunántúli Gázhálózat Zrt. tulajdonát képező szekszárdi 3695 hrsz-ú,
telephely megnevezésű 1051 m2 alapterületű ingatlan 4.320.000 Ft + Áfa értéken történő megvásárlását azzal a
feltétellel, hogy az adásvételi szerződés fenti pályázat 100 %-os támogatottsága esetén a támogatásról szóló
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értesítés kézhezvételének napján, amennyiben azonban a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, akkor a
pályázat megvalósítását jóváhagyó közgyűlési döntést követően lép hatályba.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, valamint a jegyzőt azok
ellenjegyzésére.
A pályázat benyújtásra, illetve befogadásra került,
16/2012. (I.31.) GPB határozat
A „Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítésére” (TIOP 3.4 2-11/1) c. pályázat
benyújtása
A Bizottság a „Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítésére” (TIOP 3.4 2-11/1) c. pályázat
benyújtására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a határozatban döntött arról, hogy az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című (TIOP-3.4.2-11/1) pályázati konstrukcióra „Szekszárd Kadarka
utcai Idősek Otthona korszerűsítése” címmel pályázatot nyújt be. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a
pályázati dokumentáció aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
A pályázat benyújtásra, illetve befogadásra került, jelenleg a hiánypótlási szakaszban van.
17/2012. (I.31.) GPB határozat
Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintő
telekhatár rendezés átvezetéséhez
A Bizottság a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés
átvezetéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokra tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés - mint a 6008/36 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - hozzájárult a 3646/9 hrsz-ú és a 6008/36 hrsz-ú
ingatlanok telekhatár – rendezéséhez a Szekszárdi Körzeti Földhivatal 800058-3/2011. számú határozatával
jóváhagyott E-93/2011. sorszámon záradékolt vázrajznak megfelelően.
Az önkormányzat hozzájárult, hogy a telekhatár rendezéssel érintett 826 m2 alapterületű önkormányzati
tulajdonú ingatlanrész térítésmentesen állami tulajdonba kerüljön.
A telekhatár-rendezéssel érintett 6008/36 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból az állam részére út
céljára átadásra kerülő ingatlan-rész eredetileg kivett helyi közút funkciót látott el, így a tulajdonváltozás a
„művelési ágat” nem érinti, értéke 530 Ft/m2 nyilvántartási érték figyelembe vételével 437.780 Ft.
Az önkormányzat kijelentette, hogy vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI tv. 25.§ (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a határozatban foglaltak szerinti háromoldalú megállapodás
aláírására.
18/2012. (I.31.) GPB határozat
„Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás” 2011. évi pályázat anyagköltség felhasználásának jóváhagyása
A bizottság jóváhagyta, hogy az „Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás” keretében 2011-ben a DELTA-E Kft.,
mint külső vállalkozó által a lőtéri szolgáltató lakás felújítása, illetve a Polgármesteri Hivatal iktató helyiség
padozatának cseréje kapcsán elvégzett munka díja 1.531.893,- Ft illetve 352.006,- Ft összegben az anyagköltség
terhére legyen elszámolható. Az elszámolás megtörtént.
19/2012. (I.31.) GPB határozat
Ideiglenes áramvételi hálózat költségei fedezetének biztosítása
A Bizottság a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza felújítása kapcsán szükséges ideiglenes
energiahasználat költségeinek fedezetét 2011. november 11. napjától 2012. március 31. napjáig a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3.
sz. melléklet 304. cím 1. alcím 1. előirányzat 2. előirányzat alszámon lévő általános tartalék előirányzat terhére
javasolta biztosítani.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t, hogy keressen
költségkímélőbb megoldást az energiahasználat vonatkozásában és a javaslatait terjessze a bizottság elé.

4

88.sz. bizottsági előterjesztés
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint az energiahasználatért jelenleg
nem történik díjfizetés.
20/2012. (I.31.) GPB határozat
Behajthatatlan követelések törlése
A Bizottság az intézmények tekintetében a behajthatatlan követelésekről szóló tájékoztatót az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. 39. § (4) bek. alapján
tudomásul vette.
A Bizottság a Polgármesteri Hivatal 2009. december 31-ig fennálló, behajthatatlannak minősülő követeléseinek
a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetését az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. 39. § (4) bek. alapján engedélyezte.
A kivezetés megtörtént.
21/2012. (I.31.) GPB határozat
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Újfalussy u. 6.) kérelme
A Bizottság Zsók Ambrusné közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmére a következő döntést
hozta: kérelmező a 2011. évben hatályos közterület-használati díjnak megfelelő összeget köteles 2012. évben
megfizetni. Kérelmező a döntésről értesítést kapott.
22/2012. (I.31.) GPB határozat
A DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése című
pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala
A Bizottság a DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú, Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése
című pályázat előkészítő tevékenységeire lefolytatott beszerzési eljárás eredményét nem hagyta jóvá.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson további egyeztetést a fenti pályázatot illetően.
A Bizottság a 2012. február 16-i ülésén újratárgyalta a pályázatot és meghozta 28/2012. (II.16.) GPB határozatát.
23/2012. (I.31.) GPB határozat
A 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondása
A Bizottság a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására tett javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés nyilatkozott, hogy a Szekszárd, Harang utcai partfal rekonstrukció (igénylésazonosító: 15804)
kiviteli munkáinál képződött 3.621.800,- Ft összegű vis maior pályázati összegről, a Szekszárd, Baktai övárok
bal partján történt pincebeszakadás (igénylésazonosító: 20107) helyreállítási munkáinál keletkezett 323 830,- Ft
összegről, továbbá a 2010. június 01-i záporkárok (igénylésazonosító: 10102) védekezési munkálatai során
képződött 728 487,- Ft vis maior pályázati összegről lemond.
A Közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt a lemondással kapcsolatos intézkedések megtételére, a védekezési
munkálatokkal kapcsolatos maradványösszeg visszautalására, továbbá kérte, hogy a márciusi közgyűlésen adjon
tájékoztatást a pályázatok értékeléséről.
A tájékoztatás a 2012. április 5-i ülésen megtörtént, a Közgyűlés azt határozathozatal nélkül elfogadta.
24/2012. (I.31.) GPB határozat
406/2011. (XI.15.) GPB határozat módosítása
A Bizottság a 406/2011. (XI.15.) GPB határozatot az alábbiak szerint módosította:
A Bizottság hozzájárult a beépítéshez szükséges mintegy 705 m2 nagyságú területrész 6.000 Ft/m2 vételáron –
telek-kiegészítés keretében - történő értékesítéséhez Friedrich László részére. A telek-kiegészítéssel kapcsolatos
mindennemű költség a vevőt terheli. A terület kapcsán érintett közművek tulajdonosaink, üzemeltetőinek
kikötéseit az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell. Az adásvételi szerződés elkészült, Friedrich László az
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első részletet megfizette, a második részlet pedig a telekalakításról szóló intézkedés jogerőre emelkedését
követően válik esedékessé.
25/2012. (I.31.) GPB határozat
23/9 és 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
A Bizottság a 266/2011. (XII.15.) szekszárdi öh. számú határozatban kapott felhatalmazás alapján a szekszárdi
23/9 és 27/1 hrsz-ú ingatlanoknak a TolnAgro Kft. részére történő értékesítésére 2.790 Ft/m2 árat határozott
meg. Az adásvételi szerződések elkészültek, a vételárak kifizetése megtörtént.
26/2012. (I.31.) GPB határozat
Vételi ajánlat önkormányzati pincére
A bizottság nem kívánta értékesíteni a szekszárdi 1519/3/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, egyéb helyiség
megnevezésű, 48 m2 alapterületű ingatlant. Az ajánlattevő értesítése megtörtént.
27/2012. (II.16.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára nyomtató és fénymásoló
kellékanyagok, valamint adattárolók beszerzése” tárgyú Szállítási szerződés módosítása
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat és a DIGITAL 2002 Kft. (székhely: 1156 Budapest, Sárfű u.
23.; Telephely: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.) között 2011. szeptember 28-án létrejött „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményei számára nyomtató és fénymásoló kellékanyagok, valamint adattárolók
beszerzésére” tárgyú szállítási szerződést a mellékletben foglaltaknak megfelelően az egyes tételek egységárai
vonatkozásában módosítsa. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződésmódosítást készítse elő, továbbá
felkérte a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
A szerződésmódosítás elkészült és aláírásra került.
28/2012. (II.16.) GPB határozat
A DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése című
pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala
A Bizottság a DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú, Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése
című pályázat előkészítő tevékenységeire lefolytatott beszerzési eljárás eredményét jóváhagyta.
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata működésmódját a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) Kgy. Rendelet 1. számú melléklet 1.1) 21. pontja alapján felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 1052 Budapest, Városház u. 9-11.,
mint nyertes ajánlattevővel a szerződést előkészítse és megkösse.
A szerződés megkötésre és aláírásra került.
29/2012. (II.16.) GPB határozat
Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
A Bizottság a 343-347/2011. (X.18.); 348-368/2011. (X.25.); 370-378/2011. (X.25.); 380-390/2011. (X.25.);
391-401/2011. (XI.15.); 405-411/2011. (XI.15.); 412-419/2011. (XI.29.); 421-422/2011. (XI.29.); 425-431/2011.
(XI.29.); 433-443/2011. (XI.29.); 444-476/2011. (XII.13.); 478-486/2011. (XII.20.) sz. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
30/2012. (II.28.) GPB határozat
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedévi beszámolója
A Bizottság a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedévi beszámolóját elfogadta és az Egyesülettel
kötött együttműködési megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján 50.000.- Ft támogatást nyújtott az
Egyesület számára a 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
307.1.1.9. kiadási előirányzat terhére. A Bizottság felkérte a Polgármestert a Hivatal által előkészített támogatási
megállapodás aláírására. A Bizottság felkérte a Hivatalt a támogatási összeg átutalására.
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A megállapodás aláírása folyamatban van.
31/2012. (II.28.) GPB határozat
A 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
A Bizottság a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a módosítást elfogadta, ld. 8/2012. (III.6.) szekszárdi ör.
32/2012. (II.28.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti időszakra szóló középtávú tervének
elfogadása
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti időszakra szóló középtávú
tervének elfogadására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2013-2015. közötti időszakban a 26/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
számú határozat mellékletében foglaltak szerint fogadta el.
33/2012. (II.28.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

szóló

A Közgyűlés a módosítást elfogadta, ld. 9/2012. (III.14.) szekszárdi ör.
34/2012. (II.28.) GPB határozat
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

szóló

31/2004.

(XII.1.)

A Bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a módosítást elfogadta, ld. 11/2012. (III.6.) szekszárdi ör.
A Bizottság továbbá felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az önkormányzati törzsvagyon azon
elemeit, melyek a kötelező feladatellátást szolgálják, hogy mennyiben töltik be eredeti rendeltetésüket. Ezt
követően pedig kérte, hogy az eredményt a Hivatal terjessze a Bizottság elé.
A közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az önkormányzati törzsvagyon azon elemeit,
amelyek a kötelező feladatellátást szolgálják, hogy mennyiben töltik be eredeti rendeltetésüket, és a felmérés
eredményét terjessze a közgyűlés elé.
A bizottság a 2012. május 29-i ülésén tárgyalta újra a kérdést és a 172/2012. (V.29.) GPB határozat sz.
határozatában javasolta a Közgyűlésnek a rendelet módosítására tett javaslatot. A Közgyűlés a
rendeletmódosítást elfogadta, ld. 29/2012. (VI.5.) szekszárdi ör.
35/2012. (II.28.) GPB határozat
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
A Bizottság az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
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A Közgyűlés a módosítást elfogadta, ld. 12/2012. (III.6.) szekszárdi ör.
36/2012. (II.28.) GPB határozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
A Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a módosítást elfogadta, ld. 5/2012. (II.7.) szekszárdi ör.
37/2012. (II.28.) GPB határozat
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
A Bizottság a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának
tapasztalatairól szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia 2011. évi teljesítésére vonatkozó
beszámolót elfogadta és a stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében 350 eFt-ot elkülönít az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében. A közgyűlés köszönetét fejezte ki a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a KEF koordinátora részére megküldte.
38/2012. (II.28.) GPB határozat
Iskolatej-ellátás biztosítása
1.

A Bizottság támogatta az Önkormányzat iskolatej programban való részvételét, és javasolta a
Közgyűlésnek, hogy ennek megvalósításához szükséges fedezetként 7.099 eFt-ot a 2012. évi
költségvetése terhére biztosítson.

2.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen összeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló rendeletébe építse be.

3.

A Bizottság jóváhagyta az előterjesztés melléklete szerint a TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2012. március 1-től 2012. december 31. napjáig terjedő
időszakra vonatkozó szállítási szerződést.

4.

A Bizottság felkérte a polgármestert a szállítási szerződés aláírására.

A szerződés megkötésre került, az iskolatej szállítása a szerződésnek megfelelően minden érintett intézményben
folyamatos.
39/2012. (II.28.) GPB határozat
Növényanyag vásárlás 2012. évi nyári kiültetéshez, valamint félkész növényanyag beszerzése
A Bizottság a 2012. évi nyári kiültetéshez az alábbi növényanyag beszerzést hagyta jóvá:
-

az I.sz. növényanyag beszerzését Berezi Sándor (Mözs, Szent István u. 102.)
1.569.127,- Ft értékben,
a II.sz. növényanyag beszerzését Molnár Anita (Mözs, Szent István u. 39.)
1.583.638,- Ft értékben,
a III.sz. növényanyag beszerzését Nagy Ferencné (Szekszárd, Csap u. 20.)
1.222.617,- Ft értékben,
a IV.sz. növényanyag beszerzését Horváth János (Sióagárd, Rákóczi u. 63/A.)
1.968.586,- Ft értékben.

A fenti növényanyag beszerzés megtörtént, a virágok kiültetésre kerültek.
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40/2012. (II.28.) GPB határozat
Támogatási kérelem az „35. Utazás Nemzetközi Kiállítás”-on történő részvételre
1.) A Bizottság 200.000,- Ft összegű támogatást nyújtott Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú
Egyesület részére a 2012. március 1-4. között Budapesten megrendezendő 35. Utazás Kiállításon való
megjelenéshez a bizottság 2012. évi tartalékkeretének terhére.
2.) A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a
polgármestert a megállapodás aláírására. A Bizottság további felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
amennyiben rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret, azonnal intézkedjen fenti összegnek az Egyesület
részére történő átutalásáról.
3.) A Bizottság a támogatás összegének elszámolási határidejét 2012. december 31. napjában határozta meg.
A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
41/2012. (II.28.) GPB határozat
A Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerződés jóváhagyása
A Bizottság a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerződés jóváhagyására
tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés az önkormányzat és a Pécsi Egyházmegyei Hatóság között a szekszárdi 1830 hrsz-ú, Szekszárd,
Garay tér 9. sz. alatti „Általános iskola” megnevezésű ingatlan megvásárlása tárgyában létrejövő adásvételi
szerződést jóváhagyta az alábbi kiegészítéssel:
-A szerződésben kerüljön rögzítésre az önkormányzat - az eladási árral azonos - visszavásárlási joga,
amennyiben vevő az ingatlant nem oktatási, kulturális, nevelési célra, iskolaként hasznosítja, vagy el kívánja
idegeníteni.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A szerződés aláírása megtörtént.
42/2012. (II.28.) GPB határozat
Az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének
ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyása
A Bizottság az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének
ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására tett
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Közgyűlés megismerte az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi
helyzetének ellenőrzéséről készült jelentését, és elfogadta a határozat mellékletét képező intézkedési tervet.
A közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról folyamatában, illetve a 2012.
novemberi ülésén számoljon be a közgyűlésnek.
43/2012. (II.28.) GPB határozat
A kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadása
A Bizottság a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt feladatának biztosítása érdekében a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központtal a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátására 2012. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig megállapodást köt.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig a megállapodás
ellenjegyzésére. A megállapodás aláírása megtörtént.
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44/2012. (II.28.) GPB határozat
A gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötése
A Bizottság a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére tett javaslatot
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés döntött arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 95. §-ában foglalt feladatának biztosítása érdekében a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal a
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások kötelező önkormányzati feladatai közül
az otthont nyújtó ellátásra, valamint az utógondozói ellátásra 2012. január 1. napjától határozatlan idejű feladatellátási megállapodást köt.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, a jegyzőt annak ellenjegyzésére. A
megállapodás aláírásra került.
45/2012. (II.28.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP-1.3.0/B/2F/09-112011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
A Bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta.
A közgyűlés a határozatban nyilatkozott, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” című, KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítójú fejlesztést megvalósítja.
A közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként 2.332.601.826 Ft –ot
(1.057.956.019 Ft önerő, valamint 1.274.645.807 Ft ÁFA) biztosít, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a
teljes projekt összeget az Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési
tervében (gördülő tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten
szerepelteti.
A közgyűlés döntött arról, hogy támogatja az EU Önerő Alapra való pályázat hiánypótlásának benyújtását,
továbbá nyilatkozott, hogy amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból, akkor
azt más módon biztosítani fogja.
A közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt az EU Önerő Alap
támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá az ÁFA tartalom mértékéig saját költségvetésében biztosítja.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
A támogatási szerződés aláírásra került.
46/2012. (II.28.) GPB határozat
Az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatala
A Bizottság az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális
közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára tett
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
1. pont: A közgyűlés a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú „Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési
Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” projekthez kapcsolódó
őrzés és vagyonvédelem, a víztelenítés, valamint a födémtámaszok bérlete tárgyú szerződéseket az 1., 2. és 3.
számú mellékletekben foglalt tartalommal jóváhagyta.
2. pont: A közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződések ellenértéke fedezetét a Szekszárd Megyei
Jogú Város 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
3. pont: A közgyűlés felhatalmazta továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy amennyiben a döntéseket
sürgősség (pl. azonnali beavatkozás szükséges károkozás elkerülése, illetve az állagmegóvás érdekében)
indokolja, az ügyben eljárjon és a szükséges intézkedéseket, döntéseket meghozza.
4. pont: A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására, valamint a jegyzőt azok
ellenjegyzésére.
A szerződésmódosítások aláírásra kerültek.
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47/2012. (II.28.) GPB határozat
A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és
felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú
pályázat
létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítása

környéke
végrehajtására

A Bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és
környéke
felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott
konzorcium együttműködési megállapodásának módosításra tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejövő Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítását jóváhagyta, és felhatalmazta a
polgármestert a módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, továbbá a jegyzőt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásra került.
48/2012. (II.28.) GPB határozat
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai
részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói
szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredményének jóváhagyása
A Bizottság a „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági
társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói
szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményének jóváhagyására tett javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és
intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói,
lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárása
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt-vel (1022 Budapest,
Bimbó út 68.) kössön megbízási szerződést. A közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt
a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A szerződés aláírásra került.
49/2012. (II.28.) GPB határozat
Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtő” közfoglalkoztatásra elnyert
támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható
decentralizált keret terhére kérelem benyújtására
A Bizottság a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtő” közfoglalkoztatásra elnyert
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a 2012. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható
decentralizált keret terhére kérelem benyújtására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
I.) pont: A közgyűlés elfogadta a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „Értékteremtő”
közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint jóváhagyta a pályázatok
beadásával kapcsolatos intézkedéseket.
II.) pont: A közgyűlés a 2012. évi közfoglalkoztatás támogatására benyújtott kérelmet utólagosan jóváhagyta,
továbbá nyilatkozott a 8 708 658 Ft mértékű saját forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 9/2012. (III.6.) szekszárdi öh. rendeletében foglalt „Önkormányzat külső személyi juttatások” (301-1-3)
előirányzat terhére biztosítja.
50/2012. (II.28.) GPB határozat
Tolnai Józsefné (Szekszárd, Wosinszky ltp. 3.) kérelme
A Bizottság Tolnai Józsefné közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatta, azonban
a fennálló tartozásának megfizetésére 12 havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosított. Kérelmező
kiértesítése megtörtént.
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51/2012. (II.28.) GPB határozat
R.W.K Kft. (Szekszárd, Béri B. Á. u. 111.) kérelme
A Bizottság az R.W.K Kft-nek a 2012. évi Labdarúgó EB, illetve Olimpia idejére a Garay téren – a Papa borozó
teraszának folytatásaként - felállítandó kivetítő és sátor kapcsán benyújtott
közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta és a közterület-használati díj megfizetésétől eltekintett, amennyiben
a kérelmező látja el a Papa borozó üzemeltetését. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
52/2012. (II.28.) GPB határozat
Mozgáskorlátozott parkolóhelyek felmérése
1.

2.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a város területén kijelölt mozgáskorlátozott
parkolóhelyek mennyiségét, azok kihasználtságát, majd ezt követően egy beszámoló keretében terjessze
azt a Bizottság elé.
A Bizottság Patkós István (7100 Szekszárd, Zöldkert u. 12.), valamint Losonczi Sándor (7100 Szekszárd,
Gróf Pál u. 20.) mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelmére a fentiekben megjelölt beszámoló
elkészültét követően kívánt visszatérni.

A mozgáskorlátozott parkolóhelyek felmérése megtörtént, az ezzel kapcsolatos beszámoló elkészítése
folyamatban van.
53/2012. (II.28.) GPB határozat
Pfaff Mihály sebességkorlátozás, valamint nehéz gépjármű forgalom kitiltása iránti kérelme
A Bizottság Pfaff Mihálynak a Mikes utca sebességkorlátozására és a tehergépjármű forgalom kitiltására
irányuló kérelmét nem támogatta. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
54/2012. (II.28.) GPB határozat
Oláh Tibor megállni tilos tábla eltávolítása iránti kérelme
A Bizottság Oláh Tibornak a Mérey utcában kihelyezett megállni tilos tábla eltávolítására vonatkozó kérelmét
nem támogatta. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
55/2012. (II.28.) GPB határozat
Wéber Mihály fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelme
A Bizottság Wéber Mihálynak a Rákóczi u. 72/A. számú ingatlan elé fekvőrendőr kihelyezésére vonatkozó
kérelmét nem támogatta. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
56/2012. (II.28.) GPB határozat
Tájékoztató az Arany János utca – Szent I. tér – Széchenyi u. határolta tömbbelsőben kialakult
állapotokról
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az Arany János utca – Szent I. tér – Széchenyi
u. határolta tömbbelső tulajdoni viszonyait, továbbá azt, hogy milyen megállapodás, illetőleg jogszabály alapján
kerültek kiosztásra a parkolóhelyek a területen. A bizottság kérte, hogy a vizsgálat eredményét a Hivatal
terjessze a Bizottság elé. A vizsgálat megtörtént, eredményét a Bizottság a 2012. május 22-i ülésén tárgyalta és a
165/2012. (V.22.) GPB sz. határozatban felkérte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy az Arany J. u. – Szent
István tér – Széchenyi u. tömbbelső tekintetében készítsen költségvetést fizetős parkoló kialakítására
vonatkozóan. Határidő: 2012. június 30.
57/2012. (III.20.) GPB határozat
Az AGÓRA programhoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk felülvizsgálata fedezetének biztosítása
1.
2.

A Bizottság a kiviteli tervek és mellékleteinek felülvizsgálata céljából 2.730.500 Ft, míg a tűzvédelmi
terv elkészítéséhez 457.200 Ft (mindösszesen 3.187.700 Ft) fedezet biztosítását Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére javasolta.
A Bizottság felkérte a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t, hogy a tervezők által leszállított
dokumentumokat vizsgálja felül, majd juttassa el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához.
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3.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hitelezői igények támasztásánál a fenti összegeket is
számítsa fel költségként.

A tervek elkészültek, a számlázás megtörtént.
58/2012. (III.20.) GPB határozat
A Klímabarát üzlet nyitásának, a Green Plus emissziócsökkentő program hivatalos elindításának
támogatása, valamint a levegőszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram elindítása
A Bizottság elvi támogatását adta a Klímabarát üzlet nyitásához, a Green Plus emissziócsökkentő program
hivatalos elindításához, valamint a levegőszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram elindításához.
Az ügyben konkrét döntés még nem született.
59/2012. (III.20.) GPB határozat
Varga Attiláné kérelme
A Bizottság Varga Attiláné belterületbe csatolás iránti kérelmét - a 11 519. hrsz-ú ingatlant érintően - támogata,
a következő feltételekkel: a közterület-szabályozást az építési engedély kiadását megelőzően végre kell hajtani.
A telekalakítási munkarészek elkészíttetésének, átvezettetésének költsége a kérelmezőt terheli. A szükséges
útterületet a kérelmező köteles térítésmentesen átadni az önkormányzatnak.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szükséges megállapodás és szerződés elkészítésére és a
telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartási átvezettetésének lebonyolítására.
A belterületbe csatolással kapcsolatos megállapodás elkészült, az útterület átadása megtörtént.
60/2012. (III.20.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára közbeszerzési tanácsadás nyújtása a KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára közbeszerzési tanácsadás nyújtása a
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1022 Budapest, Bimbó út 68.) kössön
szerződést.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
A szerződés megkötésre került.
61/2012. (III.20.) GPB határozat
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára köztemetéssel összefüggő
kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára köztemetéssel összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő ANHUR Kegyeleti Szolgáltató Kft-vel (7100 Szekszárd,
Béri Balogh Á. u. 16.) kössön megbízási szerződést.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
A szerződéskötés megtörtént.
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62/2012. (III.20.) GPB határozat
Felülvizsgálati kérelem közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázattal kapcsolatban
A Bizottság a közcsatornára történő rákötés támogatásának pályázati felhívására beérkezett pályázat
felülvizsgálati kérelemről az alábbi döntést hozta:
Angyal István (Szekszárd, Benczúr u. 2.) felülvizsgálati kérelmét elutasította és a 3/2011. (I.10.) GPB számú
határozatot helybenhagyta, tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás nem teszi lehetővé a hiánypótlást. A
fellebbezést benyújtó kiértesítése megtörtént.
63/2012. (III.20.) GPB határozat
Illemhely létesítése az Energiaparkban
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy vizsgálja ki az
Energiaparkban illemhely létesítésének lehetőségeit, és az eredményről előterjesztés formájában számoljon be a
bizottságnak. A vizsgálat folyamatban van.
64/2012. (III.20.) GPB határozat
Játszóterek karbantartása
A Bizottság felkérte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, valamint a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési ésfejlesztési Igazgatóságát, hogy mérjék fel a városban lévő játszóterek állapotát, majd annak eredményéről
számoljanak be a bizottságnak.
Az ügy állásáról 2012. június 22. napjáig, az anyagküldés időpontjáig nem érkezett tájékoztatás.
65/2012. (III.20.) GPB határozat
Területhasználati szerződés jóváhagyása észlelőkút fennmaradásához
A Bizottság jóváhagyta az Önkormányzat és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság közt
észlelőkút üzemeltetése céljából kötendő, az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 3785 hrsz-ú ingatlan
meghatározott részére vonatkozó bérleti szerződést. A Bizottság hozzájárult, hogy a Bérlő a szerződés
időtartama alatt térítésmentesen használja az ingatlanrészt.
A szerződés megkötésre került.
66/2012. (III.20.) GPB határozat
Szekszárd-Őcsény közötti út karbantartása
A Bizottság jóváhagyta, hogy a 0291/2 és 0290/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Duna-Sió Menti Vízitársulat
elvégezze a takarítási munkálatokat a kitermelt faanyagok ellenében. A 2800 m-ből 300 m takarítása történt meg.
67/2012. (III.20.) GPB határozat
Szurdiktakarítási munkálatok megkezdése
A Bizottsága felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy hirdesse meg a szurdik takarítási és gallyazási munkálatok
megkezdését a tanyatulajdonosok körében azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal az elszállítási feladatokat
átvállalja. A hirdetés és a munkálatok megtörténtek.
68/2012. (III.20.) GPB határozat
Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
A Bizottság támogatta a kezdeményezést, csatlakozást a „Föld Órája” akcióhoz, miszerint Szekszárd Megyei
Jogú Város közterületein (Béla király tér, Piactér és környéke, Szent László utca) 2012. március 31-én 20:30 és
21:30 között lekapcsolásra kerüljön a közvilágítás. A Bizottság továbbá felkérte a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy tegyen közzé felhívást a lakosságnak a Szekszárdi
Vasárnap c. újságban a fenti kezdeményezésre való figyelemfelkeltés érdekében. Az esemény lezajlott, a
felhívás közzétételre került.
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69/2012. (III.20.) GPB határozat
Vízi turizmus fejlesztésének támogatása
A Bizottság támogatta Baltavári István azon kezdeményezését, hogy Szekszárd bevonásra kerüljön a vízi
turizmusba a Sió-zsilipnél kikötő és stég létesítésével.
A Bizottság felkérte a Szekszárdi Turisztikai Kft-t, hogy a jövőben népszerűsítse ezen lehetőséget.
A vízi turizmus népszerűsítése folyamatos.
70/2012. (III.20.) GPB határozat
Szőlőszem Őrség kérelme
A Bizottság a Mentálhigiénés Műhelyen belül működő Szőlőszem Mozgalom részére a 2012. évi működési
költségeikre 300.000 Ft támogatást biztosított a 2012. évi Bizottsági Tartalékkeret terhére.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert
a megállapodás aláírására. A Bizottság további felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben
rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret, azonnal intézkedjen fenti összegnek az Egyesület részére történő
átutalásáról.
A támogatási megállapodás aláírása folyamatban van.
71/2012. (III.20.) GPB határozat
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) fellebbezése
A Bizottság Zsók Ambrusné (7100 Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) vegyesboltként üzemelő pavilon közterülethasználati díjának mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatta és a közterület-használati díj 50 %-ának
megfizetésétől eltekintett. A kérelmező kiértesítése megtörtént.
72/2012. (III.28.) GPB határozat
Városi játszóterek karbantartásának ellátása
A Bizottsága felkérte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy a következő ülésre készítsen előterjesztést a városi
játszóterek állapotfelmérését illetően, a legszükségesebb feladatok megjelölésével, valamint tegyen javaslatot
arra vonatkozóan, hogy milyen szerződés keretében és mekkora összegben tudná ellátni a játszóterek
karbantartási munkáit.
Az ügy állásáról 2012. június 22. napjáig, az anyagküldés időpontjáig nem érkezett tájékoztatás.
73/2012. (III.28.) GPB határozat
„Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára papír,
irodaszer, nyomtatvány beszerzésére.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei számára papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzésére.” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő ITV Albatech Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.) kössön
szállítási szerződést.
Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkérte a
polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A szerződés aláírásra került.
74/2012. (III.28.) GPB határozat
„Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára higiéniai
töltőanyagok és tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei számára higiéniai töltőanyagok és tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során az 1. rész – Higiéniai töltőanyagok vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő IBIS
TRADE Kft.-vel (6500 Baja, József A. u. 4.)kössön szállítási szerződést.
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Továbbá jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei számára higiéniai töltőanyagok és tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során 2. rész –Tisztítószerek vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő T.Korrekt Üzletház
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (7100 Szekszárd, Akácfa u. 5.) kössön szállítási szerződést.
Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkérte a
polgármestert a szállítási szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A szerződések aláírása megtörtént.
75/2012. (III.28.) GPB határozat
Prométheusz Park villamos földkábel csere és 2 db csatlakozó szekrény kiépítése
A Bizottság támogatta a Prométheusz Parkban a villamos földkábel cseréjét, valamint a 2 db csatlakozó szekrény
felállítását az ajánlatban szereplő 430.571 Ft+ÁFA összeg erejéig és annak kivitelezését a LUX H 84 Kft.
(Szekszárd, Rákóczi u. 33.) végezze el a 2011. évről megmaradt Bizottsági Tartalékkeret terhére. A földkábel
csere megtörtént, az egyik szekrény kiépítése megtörtént, a másik szekrény kiépítésére ősszel kerül sor. A
Bizottság a 102/2012. IV.5.) GPB számú határozatban forrásként a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének Tartalékkeretét jelölte meg.
76/2012. (III.28.) GPB határozat
Schneider Konrád vételár mérséklési és részletfizetési kérelme
A Bizottság nem hagyta jóvá Schneider Konrád (Szekszárd, Petőfi u. 13.) kérelmét az önkormányzati
tulajdonban lévő szekszárdi 12099 hrsz-ú, 2204 m2 alapterületű ingatlan vételárának csökkentésére vonatkozóan.
A Bizottság jóváhagyta, hogy vevő az ingatlan vételárát 12 havi egyenlő részletben, kamatmentesen teljesítse. A
szerződés megkötése folyamatban van tekintettel arra, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a Magyar
Államnak elővásárlási joga van és az erre vonatkozó nyilatkozattételre előírt határidő még nem telt le.
77/2012. (III.28.) GPB határozat
Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113., képv.: Scherer Tamás
kuratórumi elnök) kérelme
A Bizottsága Sportélmény Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) a VI. Domain Gróf
Zichy utcai futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren lévő 2 db pavilon bérleti díjának, valamint a büfésátor,
árusító pavilon közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a pavilon bérleti
díjának és a közterület-használati díj megfizetésétől eltekintett. A kérelmező kiértesítése megtörtént.
78/2012. (III.28.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó régészeti feltárás fedezetének biztosítása”
A Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című
pályázat megvalósításához kapcsolódó régészeti feltárás beszerzését jóváhagyta.
A Bizottság a tárgyban hozott 171/2011. (V.17) GPB határozatát visszavonta, a továbbiakban a megvalósításhoz
szükséges 6.350.000 Ft-t Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete,
általános tartalék terhére biztosította.
Felkérte továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződést véglegesítse, illetve felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására, a jegyzőt a dokumentumok ellenjegyzésére.
A szerződés aláírása folyamatban van, alacsonyabb összeggel, mint a határozatban megjelölt.
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79/2012. (III.28.) GPB határozat
Megbízás balesetveszélyes nyárfák kivágására a Csatári – völgyben
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóságát, hogy Balogh Jánost
(7144 Decs Szövetkezet u. 78.) bízza meg 85 db nyárfának a Csatári – völgyben történő kivágásával. A faanyag
értékének ellenében megbízott köteles a külterületi 01485/1, 01487, 01489/6, 01489/24, 01516, 01520, 01525,
01527 hrsz-ú árkok irtását, valamint két éven keresztül, évente két alkalommal a kaszálási munkákat elvégezni.
A fakivágás megtörtént.
80/2012. (III.28.) GPB határozat
Taxik díjmentes várakozása
A Bizottsága felkérte a Polgármesteri Hivatal Jogi és Közigazgatási Igazgatóságát annak megvizsgálására, hogy
szükséges-e helyi rendelet módosítása abban az esetben, ha a taxisok részére meghatározott esetekben, maximum
fél óra időtartamra várakozás lehetősége lenne biztosítva akkor, ha nem tartózkodnak a gépjárműben.
Amennyiben szükséges rendeletmódosítás, a bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el és
terjessze a bizottság elé.
A rendelet felülvizsgálata megtörtént, a rendeletmódosításra javaslat készült, melyet a bizottság a 2012. május
24-i ülésén tárgyalt. A Bizottság a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta (ld. 123/2012.
(IV.24.)), a Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta. Ld. 26/2012. (V.4.) szekszárdi ör.
81/2012. (IV.3.) GPB határozat
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Civil
Koncepció 2011. évi megvalósulásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
82/2012. (IV.3.) GPB határozat
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat kérelme helyiséghasználatra vonatkozóan
1.

A Bizottság támogatta a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére
helyiség biztosítását, és a Vagyonkezelő Kft. vezetőjével való egyeztetés alapján erre a célra a Szekszárd,
Szent István tér 18. szám alatti helyiséget tartja megfelelőnek.

2.

A bizottság felkérte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a Szekszárd, Szent István tér
18. szám alatti helyiség műszaki felülvizsgálatára.

3.

A bizottság felkérte a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen az 1.
pontban meghatározott helyiség hasznosítására vonatkozóan részletes javaslatot.

Az ügy állásáról 2012. június 22. napjáig, az anyagküldés időpontjáig nem érkezett tájékoztatás.
83/2012. (IV.3.) GPB határozat
Tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvétele
A Bizottság a „Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés – mint a Szekszárdi Ipari Park Kft. alapító tulajdonosa – felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója bevonásával vizsgálja meg a Szekszárdi Ipari Park Damjanich
utcai felőli közlekedési csomópontjának kialakítása során áthelyezett 22 Kv-os földkábel szakasznak az E-on
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére történő átadásának térítésmentességét, és ezt követően terjessze az
ügyet újra a közgyűlés elé.
A közgyűlés – mint a Szekszárdi Ipari Park Kft. alapító tulajdonosa – hozzájárult a Szekszárdi Ipari Park
Damjanich utcai felőli közlekedési csomópontjának kialakítása során áthelyezett 22 Kv-os földkábel szakasznak
az E.on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére történő térítésmentes átadásához.
A közgyűlés felhatalmazta az ügyvezető igazgatót az előterjesztés szerinti hálózati eszköz átadás-átvételi
szerződés aláírására.
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A Polgármesteri Hivatal a határozatot az Ipari park Kft. ügyvezetője részére megküldte.
84/2012. (IV.3.) GPB határozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosítása
A Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet „B” változatát javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
A Közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta, ld. 10/2012. (III.6.) szekszárdi ör.
85/2012. (IV.3.) GPB határozat
Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2011. évi működéséről
A Bizottság az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2011. évi működéséről szóló beszámolót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a beszámolót elfogadta.
86/2012. (IV.3.) GPB határozat
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosítása
A Bizottság a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta, ld. 13/2012. (IV.12.) szekszárdi ör.
87/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szászy Zsolt ügyvezető (Alisca Autócentrum Kft.) kérelme
A Bizottság támogatta Szászy Zsolt kérelmét a Szekszárd, Béla király tér 7. szám alatti épület bővítésével
megvalósuló vendéglátó üzlet kialakítására vonatkozóan. Kérelmezőnek parkolóhely megváltás címén – a
hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően - 2.100.000,- Ft-ot meg kell fizetnie az
önkormányzat részére. A parkolóhely megváltásból befolyó összeget a Béla király tér rekonstrukciójával
kapcsolatosan parkolóhely-visszapótlásra kell fordítani.
A Bizottság a parkoló-megváltás összegét a 163/2012. (V.22.) GPB számú határozatban 1.050.000 Ft összegre
mérsékelte.
88/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
A Bizottság a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. részére a „Szekszárd Borvidéki Borverseny
Aranyérmes Palackos Borainak nyilvános kóstolója” elnevezésű rendezvény lebonyolítására 100.000,- Ft
támogatást biztosított a 2012. évi Bizottsági Tartalékkeret terhére.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert
a megállapodás aláírására. A Bizottság további felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben
rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret, azonnal intézkedjen fenti összegnek a Szekszárd Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft. részére történő átutalásáról.
A támogatási megállapodás elkészült, az aláírás folyamatban van.
89/2012. (IV.3.) GPB határozat
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
A Bizottság az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta, ld. 15/2012. (IV.12.) szekszárdi ör.
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90/2012. (IV.3.) GPB határozat
A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
A Bizottság a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta, ld. 32/2012. (V.31.) szekszárdi ör.
91/2012. (IV.3.) GPB határozat
A közcsatornára történő rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírása
A Bizottság a közcsatornára történő rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására tett javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a jogosultak köre kerüljön kibővítésre a
közüzemi díjat fizető, bérlő magánszeméllyel.
A Közgyűlés a közcsatornára történő rákötés 2012. évi támogatása pályázati felhívásának, pályázati
adatlapjának, az értékelés szempontrendszerének dokumentációját elfogadja azzal, hogy a jogosultak köre
kerüljön kibővítésre a közüzemi díjat fizető, bérlő magánszeméllyel. A Közgyűlés megbízza a Polgármesteri
Hivatalt a pályázat meghirdetésével, lebonyolításával és a benyújtott pályázatok értékelésével kapcsolatos
feladatok elvégzésével.
A Közgyűlés felhatalmazta a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az értékelés alapján döntsön a
támogatottak személyéről. (Határidő: 2012. augusztus 15.)
A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a nyertes pályázókkal kötendő támogatási megállapodások
aláírására. (Határidő: 2012. augusztus 30.)
92/2012. (IV.3.) GPB határozat
A helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A Bizottság a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 20/2012. (IV.12.) szekszárdi ör.
93/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a következő beszerzési tétel is
kerüljön feltüntetésre a tervben:
„Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza épületegyüttes élőerős őrzése – Vagyonvédelmi
szolgáltatás”
A Közgyűlés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét
elfogadta.
A Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően –
esetlegesen külső lebonyolító bevonásával – gondoskodjon a tervben szereplő közbeszerzési eljárások
lefolytatásáról, továbbá indokolt esetben kezdeményezze a Közbeszerzési Terv módosítását.
94/2012. (IV.3.) GPB határozat
A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza épületegyüttes élőerős őrzése tárgyú megbízási
szerződések fedezetének biztosítása
A Bizottság A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza épületegyüttes élőerős őrzése tárgyú
megbízási szerződések fedezetének biztosítására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
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A közgyűlés a határozatban döntött arról, hogy a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, továbbá a
két épület közötti, építési munkával érintett közterület vagyonvédelmi feladataira 17.218.026 Ft összegű
fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. A közgyűlés felkérte a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a szolgáltatás ellátására a megbízási szerződést a hivatkozott két rész vonatkozásában készítse elő.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, továbbá a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
A szerződés aláírásra került.
95/2012. (IV.3.) GPB határozat
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tőkepótlása
A Bizottság javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. jegyzett tőkéjét 1.000.000 Ft-ra
csökkentse le és gondoskodjon 16.500.000.- Ft tőkepótlásról a 2012. évi költségvetés terhére.
A Közgyűlés a 91/2012. (V.24.) szekszárdi öh. számú határozatában a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
törzstőkéjét 1 millió Ft-ra lecsökkentette, továbbá a társaság tőketartalékát 16,5 millió Ft-tal felemelte a
veszteség pótlása érdekében a 2012. évi költségvetés „Általános Tartalék kerete” terhére.
96/2012. (IV.3.) GPB határozat
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára az „Agóra Szekszárd Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása”
című pályázat megvalósításának állásáról
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára az „Agóra Szekszárd Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című
pályázat megvalósításának állásáról szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú „Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési Ház és
a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” projekt megvalósításához
kapcsolódó beszámolót elfogadta. A közgyűlés felkérte a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t, hogy a tervezők által
átdolgozott dokumentumokat vizsgálja felül, majd juttassa el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához.
A pályázati referens tájékoztatása szerint a Polgármesteri Hivatal a határozatot a Városfejlesztési Kft. részére
megküldte, a felülvizsgálat folyamatban van.
97/2012. (IV.3.) GPB határozat
Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A Bizottság az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tett javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta azzal, hogy a rendelettervezet 4. §-ban a „B” változat elfogadását támogatja.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 19/2012. (IV.12.) szekszárdi ör.
98/2012. (IV.3.) GPB határozat
A telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A Bizottság a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 19/2012. (IV.12.) szekszárdi ör.
99/2012. (IV.5.) GPB határozat
Javaslat pályázat benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
A Bizottság a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtására tett javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a határozatban döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz a „Szennyvíz Szekszárd - Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a
települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - II. forduló”
című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062, azonosítószámú pályázata önerejének finanszírozására az Alapítvány által
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meghirdetett a korábban már elnyert, folyamatban lévő megvalósítású, de még be nem fejezett, Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében elnyert (vissza nem térítendő támogatást tartalmazó) európai uniós
pályázatokhoz, továbbá minisztériumok, alapítványok által kiírt vagy az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében
megnyíló és elnyert pályázatokhoz önrész biztosítása pályázati konstrukcióra.
A közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk
előkészítésére, továbbá felkérte a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, a jegyzőt azok
ellenjegyzésére.
A pályázat benyújtásra került.
100/2012. (IV.5.) GPB határozat
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
A Bizottság a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 14/2012. (IV.12.) szekszárdi ör.
101/2012. (IV.5.) GPB határozat
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
A Bizottság az intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre tett javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a határozatban döntött arról, hogy a belügyminiszter önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM
rendelete alapján az alábbi pályázatokat nyújtja be:
- 4/2012. (III.1.) BM rendelet 2. pontja alapján a Garay János Általános Iskola és AMI sióagárdi óvodai
tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése 7.360.293 Ft,
ebből az igényelt támogatás 5.888.234 Ft, önerőként 1.472.059 Ft-ot biztosított a 2012. évi költségvetés
felhalmozási tartalék alapja terhére.
- a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a Baka István Általános Iskola tornatermének infrastrukturális
fejlesztésére benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése 25.200.000 Ft, ebből az igényelt támogatás
20.000.000 Ft, önerőként 5.200.000 Ft-ot biztosított a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja terhére.
- a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére benyújtott
pályázathoz, melynek összköltségvetése 12.612.374 Ft, ebből az igényelt támogatás 10.000.000 Ft, önerőként
2.612.374 Ft-ot biztosított a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja terhére.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint a jegyzőt a pályázat
ellenjegyzésére.
A pályázatok benyújtásra kerültek.
102/2012. (IV.5.) GPB határozat
75/2012. (III.28.) GPB határozat módosítása
A Bizottság a 75/2012. (III.28.) GPB határozatot a következők szerint módosította: A fenti határozatban
megjelölt munka elvégzésére a Bizottság forrásként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének Tartalékkeretét jelöli meg.
103/2012. (IV.5.) GPB határozat
Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) kérelme
A Bizottság az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)
környezetvédelmi kiállítás közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, és a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekintett. A kérelmező kiértesítése megtörtént.
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104/2012. (IV.5.) GPB határozat
Javaslat „Szekszárd Város Bora” elismerő cím adományozására
A Bizottság a Hegyközség ajánlása alapján javasolta a Közgyűlésnek, hogy a „2012. évi Város Bora” címet a
Mészáros Borház „SZEKSZÁRDI BIKAVÉR 2009” borának adományozza.
A közgyűlés a 2012. évi „Szekszárd Város Bora” címet a Mészáros Borháznak ítélte oda a 2009. évjáratú
Bikavér bora elismeréseként.
Az elismerés a Szent György-napi Borünnepen átadásra került.
105/2012. (IV.11.) GPB határozat
Balázs Jánosné (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 68. I/4.) kérelme
A Bizottság Balázs Jánosné (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 68. I/4.) tejárusítással kapcsolatban közterülethasználati díj mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
106/2012. (IV.11.) GPB határozat
A Szekszárdi Sportközpont NKft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.) kérelme
A Bizottság a Szekszárdi Sportközpont NKft (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.) pavilon bérleti díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta azzal a feltétellel, hogy bérlő a szükséges állagmegóvási munkákat a
faházon elvégzi. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
107/2012. (IV.11.) GPB határozat
Az Alisca Terra Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kérelme
A Bizottság az Alisca Terra Kft-nek a 2012. április 19-én a Prométheusz parkban tartandó rendezvénye kapcsán
benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekintett. Kérelmező kiértesítése megtörtént.
108/2012. (IV.11.) GPB határozat
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet (7100 Szekszárd, Hermann O. u. 4/10.) kérelme
A Bizottság a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszerveztének (7100 Szekszárd, Hermann O. u. 33. 4/10.)
a 2012. május 12-én tartandó egészségügyi szűrés kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatta, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekintett. Kérelmező kiértesítése
megtörtént.
109/2012. (IV.11.) GPB határozat
Vadőri feladatok ellátása
A Bizottság támogatta, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata alkalmazásában álló mezőőr lássa
el az újonnan megalakuló Szekszárdi Aranyfürt Vadásztársaság területén a vadőri feladatokat is. Mindezek
ellentételezéseként a Vadásztársaság havi 40.000 Ft-ot fizet az Önkormányzat részére. Az együttműködési
megállapodás elkészült, a vadőri feladatok ellátása folyamatos.
110/2012. (IV.11.) GPB határozat
Nyilatkozat elővásárlási jogról
A Bizottság az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról - az 1065/1 hrsz-ú, „út” megnevezésű ingatlan
tekintetében - nem kívánt lemondani.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy értesítse a vételi ajánlat tevőjét a fenti döntésről.
A kiértesítés megtörtént.
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111/2012. (IV.11.) GPB határozat
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Pannon-Kogen Plusz Kft. között létrejövő bérleti szerződés
jóváhagyása
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága - a
Közgyűlés 46/2012. (IV.5.) szekszárdi öh. számú határozatával átruházott hatáskörben eljárva – hozzájárul a
PANNON-KOGEN PLUSZ Kft-nek „Faapríték tüzelésű kazán telepítése Szekszárdon távhő termelés céljából”
című KEOP -4.2.0/B/11-2011-0016 pályázatának beadásához bérleti szerződés megkötéséhez a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-vel, az önkormányzat tulajdonában lévő 4088/2 hrsz-ú Szekszárd, Sárvíz utca és Kecskés F.
u. által határolt területen az 5 MW teljesítményű biomassza tüzelésű kazán létesítéséhez és üzemeltetéséhez
szükséges terület biztosításáról 2019. július 31. napjáig. A Bizottság hozzájárul, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. igazgatója a pályázat beadásához szükséges bérleti szerződést aláírja.
II.
A Bizottság azzal a feltétellel járul hozzá a bérleti szerződés aláírásához, hogy a PANNON-KOGEN
PLUSZ Kft. – ALFA-NOVA Kft. – Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a déli fűtőmű területén a projekt kapcsán
létrejövő biomassza tüzelésű kazánok létesítését, telepítését, működtetését, valamint az önkormányzati terület
használatát külön háromoldalú megállapodásban rögzítik, a Közgyűlés 46/2012. (IV.5.) szekszárdi öh. számú
határozatában rögzített feltételek szerint.
A Közgyűlés elfogadta a Bizottság által javasoltakat és annak megfelelően döntött a hozzájárulásról.
A szerződés elkészült és aláírásra került.
112/2012. (IV.24.) GPB határozat
„Szekszárd Borvidék dűlői” c. fotópályázat lebonyolításának támogatása
A Bizottság a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Szekszárdi Szüreti Napok 2012.
keretében megrendezendő „Szekszárd Borvidék dűlői” c. fotópályázat lebonyolítására 300.000,- Ft támogatást
biztosított a 2012. évi Bizottsági Tartalékkeret terhére.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert
a megállapodás aláírására. A Bizottság továbbá felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben
rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret, azonnal intézkedjen fenti összegnek a Szekszárd Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft. részére történő átutalásáról. A támogatási megállapodás elkészült, a szerződés aláírása
folyamatban van.
113/2012. (IV.24.) GPB határozat
2011. évi költségvetési rendelet módosítása
A Bizottsága elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.
A Közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta, ld. 22/2012. (V.4.) szekszárdi ör.
114/2012. (IV.24.) GPB határozat
Fogorvosi alapellátás, ügyeleti ellátás működtetésének felülvizsgálata
A Bizottság „Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
működtetésének felülvizsgálatáról” c. közgyűlési előterjesztés határozati javaslatának 1., 4., és 5. pontjait
javasolta elfogadásra a közgyűlésnek.
A Közgyűlés a 68/2012. (IV.27.) szekszárdi öh. számú határozatában a tájékoztatást elfogadta.
A Közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel, hogy 2011. évben Szekszárdon kívül mely
településekről és hányan vették igénybe a szekszárdi fogorvosi ügyeletet. Ezt követően készítsen előterjesztést és
tegyen javaslatot az ügyeleti szolgálat fenntartásával és működtetésével kapcsolatban a leginkább
költséghatékony döntési alternatívákra.
A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti feladat végrehajtása során a szakmai
egyeztetést az ügyeleti ellátást biztosító fogorvosokkal végezze el. Határidő: 2012. június 30.
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115/2012. (IV.24.) GPB határozat
2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet
A Bizottság a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, valamint az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 23/2012. (V.4.) szekszárdi ör.
116/2012. (IV.24.) GPB határozat
2012. évi költségvetési rendelet módosítása
A Bizottság a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta azzal, hogy a
15. mellékletben a bizottsági tartalék keret összege kerüljön felosztásra az 50/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
alapján.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 24/2012. (V.4.) szekszárdi ör.
117/2012. (IV.24.) GPB határozat
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
A Bizottság a „Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés támogatta a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére a szekszárdi
Szent István tér 18. szám alatti helyiség használatát.
A közgyűlés felkérte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a helyiség műszaki felülvizsgálatára
és az ingatlan bérbeadási szerződésének határozott idejű megkötésére. A közgyűlés továbbá kérte, hogy a bérleti
szerződésbe kerüljön beépítésre, hogy a szerződés felmondásra kerül, ha a lakók részéről panasz érkezik.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Vagyonkezelő Kft. és a Szolgálat vezetője részére megküldte.
118/2012. (IV.24.) GPB határozat
JASZLICE Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítása
(81. sz. közgyűlési előterjesztés)
A Bizottság a „Javaslat a JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés támogatja, hogy a JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtson be a
TÁMOP-2.4.5-12/1 számon nyilvántartott „Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának
támogatása” című kiírásra, és az Alapítvánnyal kötött bérleti szerződést módosította.
A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig a szerződés ellenjegyzésére.
A szerződés aláírásra került.
119/2012. (IV.24.) GPB határozat
KT-Dinamic Nkft-vel kötött szerződés módosítása
A Bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta az önkormányzati intézmények vonatkozásában a KTDinamic Nkft-vel megkötött vállalkozási szerződésekben (futárszolgálat, pénz-és értékszállítás, hó-és síkosság
mentesítés, külső takarítási feladatok, portaszolgálat, objektum és vagyonvédelmi szolgáltatások ellátása)
szereplő vállalási díjak 10 %-kal történő megemelését 2012. január 1-től, visszamenőlegesen.
A közgyűlés jóváhagyta az önkormányzati intézmények vonatkozásában a KT-Dinamic Nkft-vel (7100,
Szekszárd, Rákóczi u. 19. ) megkötött vállalkozási szerződésekben (futárszolgálat, pénz-és értékszállítás, hó-és
síkosság mentesítés, külső takarítási feladatok, portaszolgálat, objektum és vagyonvédelmi szolgáltatások
ellátása) szereplő vállalási díjak 10 %-kal történő megemelését 2012. január 1-től, visszamenőlegesen.
A Polgármesteri Hivatal a közgyűlés döntéséről értesítette a KT-Dinamic Nkft. ügyvezetőjét.
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120/2012. (IV.24.) GPB határozat
Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
A Bizottság az „Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés, mint a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú „hétvégi ház, udvar” megnevezésű 405 m2
nagyságú ingatlan ½ tulajdoni hányadának tulajdonosa az ingatlannak az osztatlan közös tulajdonból ½ hányadot
képező Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő tulajdonrész megvásárlására a Ptk. 373. § (4)
bekezdése alapján kijelölte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, és mint alapító tulajdonos felhatalmazta, hogy az
elővásárlási joggal élve az ingatlanrészt 1.900.000 Ft vételáron vásárolja meg.
A közgyűlés felhatalmazta a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvételi szerződés
aláírására.
A Bizottság a 145/2012. (V.8.) GPB határozat sz. határozatában javasolta a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Harkány belterület 1246/2 hrsz-ú ingatlan
tekintetében a korábban meghatározott 1,9 millió Ft összegnél alacsonyabb árról (1-1,5 millió Ft) is
tárgyalhasson az ingatlan megvételét illetően.
A Közgyűlés még nem tűzte napirendre a kérdést.
121/2012. (IV.24.) GPB határozat
A Polgármesteri Hivatal kedvezményezetti körbe vonása a Vis Nova pályázati projekt esetében
A Bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis
Nova pályázati projekt esetében” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés felhatalmazta Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a Central Europe
program VIS NOVA pályázati projekt partnerségi megállapodásában új partnerként részt vegyen, valamint az
önkormányzattal megkötött társfinanszírozási támogatási szerződésben is a projektben résztvevőként nevesítésre
kerüljön 2012. január 1-i hatállyal.
A határozatot a lead partner számára megküldésre került.
122/2012. (IV.24.) GPB határozat
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
A Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítását,
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrend és Munkarend) a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendeletmódosítást és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrend és
Munkarend) elfogadta.
123/2012. (IV.24.) GPB határozat
Közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet
módosítása
A Bizottság a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet „C” változatát javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 26/2012. (V.4.) szekszárdi ör.
124/2012. (IV.24.) GPB határozat
Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról szóló
41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása
A Bizottság a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.

25

88.sz. bizottsági előterjesztés

A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 27/2012. (V.4.) szekszárdi ör.
125/2012. (IV.24.) GPB határozat
Sió-és Dumanenti-Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítása
(95. sz. közgyűlési előterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a
Sió-és Dunamenti-Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítására” tárgyú előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
A közgyűlés elfogadta a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítását,
valamint az egységes szerkezetű társulási megállapodást és hozzájárult azon önkormányzatok Első Magyar
Víziközmű Társuláshoz való csatlakozásához, amelyek a csatlakozási szándékot tartalmazó határozatukat 2012.
május 31-ig meghozzák.
A közgyűlés felhatalmazta Ács Rezső alpolgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökeként a társulási
megállapodásokat aláírja.
A társulási megállapodás aláírásra került.
126/2012. (IV.24.) GPB határozat
2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
A Bizottság a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. Közbeszerzési Tervének
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 1.
számú módosítását jóváhagyta és felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési Tervben
történő átvezetéséről.
A módosítások a Közbeszerzési Tervben átvezetésre kerültek.
127/2012. (IV.24.) GPB határozat
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
A Bizottság a „Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról” tárgyú
előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.
A közgyűlés elfogadta a polgármester által előterjesztett a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi
munkájáról szóló beszámolóját.
128/2012. (IV.24.) GPB határozat
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
A Bizottság a „Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról” tárgyú előterjesztést
a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.
A közgyűlés a polgármester által előterjesztett a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
szóló beszámolóját elfogadta.
129/2012. (IV.24.) GPB határozat
„Megbízási
szerződés
a
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
azonosítószámú
Hevesy
György
Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében korszerű laboratóriumi gyakorlatok
oktatására felkészítő akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében korszerű
laboratóriumi gyakorlatok oktatására felkészítő akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Tinta Tanácsadó Kft-vel (székhely: 1015 Budapest,
Donáti u. 2.) kössön szerződést.
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A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
A szerződés aláírásra került.
130/2012. (IV.24.) GPB határozat
Nagyné Horváth Mária kérelme
A Bizottság Nagyné Horváth Mária tábla kihelyezési kérelmének tárgyalására a helyszín megtekintését követően
kíván visszatérni. A Bizottság a helyszín megtekintését követően a kérelmet megtárgyalta és a 135/2012. (V.8.)
GPB számú határozatban úgy döntött, hogy 2012. május 30-ig a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési ésfejlesztési Igazgatósága helyezzen ki „Várakozni tilos” közlekedési jelzőtáblát a kérdéses útszakasz végére
annak érdekében, hogy a forduló megtarthassa eredeti funkcióját. A tábla kihelyezésre került, a kérelmező
részére a határozat megküldésre került.
131/2012. (IV.24.) GPB határozat
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról
A Bizottság a „Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról” tárgyú
előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolta.
A közgyűlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3)
bekezdése alapján elfogadta a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót.
132/2012. (IV.24.) GPB határozat
Pont-E Alapítvány kérelme
A Bizottság a Pont-E Alapítványnak (7100, Szekszárd, Széchenyi u. 21.) a „Borvidék félmaraton” utcai
futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren színpad, rendezvény és termékbemutató sátrak közterülethasználati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a közterület-használat díj megfizetésétől
eltekintett. Kérelmező kiértesítése mgtörtént.
133/2012. (IV.24.) GPB határozat
Ivánvölgyi Kadarka Túrához kapcsolódó rendezvény
A Bizottság a 2012. június 22-23. között az „Ivánvölgyi Kadarka Túra” rendezvény Kilátón megszervezni kívánt
programjához kapcsolódóan benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet elviekben
támogatta.
A Bizottság a végleges döntést a konkrét program ismeretében kívánta meghozni.
A kérelmező a kérelmet időközben visszavonta.
134/2012. (IV.24.) GPB határozat
Javaslat megyei díjak adományozására
A Bizottság a „Javaslat a megyei díjak adományozására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
közgyűlésnek elfogadásra javasolta azzal, hogy a Humán Bizottság által javasolt személyeket támogatja.
A közgyűlés a határozatban javaslatot tett a Tolna Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések odaítélésére,
és felkérte a polgármestert, hogy a személyi javaslatoknak megfelelően a felterjesztést a Tolna Megyei
Közgyűlés Elnökének juttassa el.
A felterjesztés megküldésre került.
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135/2012. (V.8.) GPB határozat
Nagyné Horváth Mária kérelme
A Bizottság a Nagyné Horváth Mária által kérelmében leírtakat a helyszínen is megtekintette és a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1. pontjában rögzített
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint rendezi a közlekedési rendet:
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy helyezzen ki
„Várakozni tilos” közlekedési jelzőtáblát a kérdéses útszakasz végére annak érdekében, hogy a forduló
megtarthassa eredeti funkcióját.
A tábla kihelyezésre került, a kérelmező értesítése megtörtént.
136/2012. (V.8.) GPB határozat
Katonáné Sütő Ágnes területvásárlási kérelme
A Bizottság Katonáné Sütő Ágnes területvásárlási kérelmét támogatta, és a 6737/2. hrsz-ú lakóingatlan telekkiegészítése céljából mintegy 100 m2 területrészt értékesít a tulajdonosok számára a 6738/4. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú területből, 3.000,- Ft/m2 vételárért.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szükséges szerződés elkészítésére és a telekhatár-rendezés
ingatlan-nyilvántartási átvezettetésének lebonyolítására.
Katonáné Sütő Ágnes a vételár mérséklésére kérelmet nyújtott be, azonban a Bizottság fenntartotta a
meghatározott árat. (184/2012. (VI.12.) GPB határozat). Ajánlattevő kiértesítése megtörtént, 2012. július 31-ig
kell nyilatkoznia.
137/2012. (V.8.) GPB határozat
„Megbízási
szerződés
a
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
azonosítószámú
Hevesy
György
Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében projektmódszer alkalmazására felkészítő
akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottsága jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében projektmódszer
alkalmazására felkészítő akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Eötvös Pedagógiai Szolgáltatóval (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 1113.) kössön szerződést.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
A szerződés megkötésre került, a képzést megtartották.
138/2012. (V.8.) GPB határozat
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.3-11/2.
kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó – Barátságban a természettel – A
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában tárgyú – pályázat
részét képező Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.3-11/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó –
Barátságban a természettel – A természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
tárgyú – pályázat részét képező Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel (székhely: 7621 Pécs. Megye u.
7/1.) kössön szerződést.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
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A szerződés megkötésre került, a tanulmány elkészült, a pályázat beadásra került, melyet be is fogadtak.
139/2012. (V.8.) GPB határozat
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.3-11/2.
kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó – Barátságban a természettel – A
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában tárgyú – pályázat
elkészítéséhez pedagógiai tanácsadás igénybevételére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.3-11/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó –
Barátságban a természettel – A természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
tárgyú – pályázat elkészítéséhez pedagógiai tanácsadás igénybevételére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Studiorum Consulting Kft-vel (székhely: 1052 Budapest, Régiposta u. 4.)
kössön szerződést.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felkérte a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
A szerződés megkötésre került, a tanulmány elkészült, a pályázat beadásra került, melyet be is fogadtak.
140/2012. (V.8.) GPB határozat
„Szekszárd Város Bora” cím adományozáshoz szükséges költségek finanszírozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd
Város Bora” elismerő cím adományozásához szükséges serleg megvásárlásához, valamint annak gravírozásához
szükséges költségek (összesen bruttó 7.790,- Ft) finanszírozását a Bizottsági Keret terhére biztosítja.
141/2012. (V.8.) GPB határozat
Javaslat 80 m2 műanyag borítás átadására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága hozzájárul 80
m2 műanyag borítás ingyenes átadására az Alba Regia Atlétikai Klub /ARAK/ számára Szekszárd Pollack pálya
bontásra ítélt 4000 m2 felületéből.
142/2012. (V.8.) GPB határozat
Az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent László u. 19.) kérelme
A Bizottság az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent László u. 19.) a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekintett. Kérelmező
kiértesítése megtörtént.
143/2012. (V.8.) GPB határozat
Zártkerti ingatlan bérlése
A Bizottság hozzájárult, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, Szekszárd külterület 9891/4 hrsz-ú, zártkert
megjelölésű ingatlan továbbra is bérbe adható legyen, a korábbi bérleti díjnak megfelelően. Új bérlő
kiválasztásra került, a bérleti szerződés megkötésre került.
144/2012. (V.8.) GPB határozat
406/2011. (XI.15.) GPB határozat pontosítása
A Bizottság a 406/2011. (XI.15.) GPB határozat sz. határozatát azzal pontosította, hogy az abban meghatározott
6.000 Ft/m2 összeget nettó értéknek tekinti.
145/2012. (V.8.) GPB határozat
Javaslat a Harkány belterület 1246/2 hrsz-ú ingatlan vételár ajánlatának módosítására
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A Bizottság javasolta a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a Harkány belterület 1246/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében a korábban meghatározott 1,9 millió
Ft összegnél alacsonyabb árról (1-1,5 millió Ft) is tárgyalhasson az ingatlan megvételét illetően.
A Közgyűlés még nem tűzte napirendre a kérdést.
146/2012. (V.22.) GPB határozat
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
A Bizottság az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az önkormányzati cégek esetében a
könyvvizsgálói megbízások lejártának határidejét.
A Közgyűlés a mérlegbeszámolót elfogadta.
147/2012. (V.22.) GPB határozat
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
A Bizottság a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta.
A Közgyűlés a mérlegbeszámolót elfogadta.
148/2012. (V.22.) GPB határozat
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
A Bizottság a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta.
A Közgyűlés a mérlegbeszámolót elfogadta.
149/2012. (V.22.) GPB határozat
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
A Bizottság a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta.
A Közgyűlés a mérlegbeszámolót elfogadta.
150/2012. (V.22.) GPB határozat
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
151/2012. (V.22.) GPB határozat
A Szekszárdi Turisztikai Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
A Bizottság a Szekszárdi Turisztikai Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a mérlegbeszámolót elfogadta.
152/2012. (V.22.) GPB határozat
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
A Bizottság a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
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A Közgyűlés a mérlegbeszámolót elfogadta.
153/2012. (V.22.) GPB határozat
Javaslat a Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
A Bizottság a Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására Simon Józsefné könyvvizsgálót
javasolta a Közgyűlésnek.
I.) A közgyűlés a határozatban meghosszabbította egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
könyvvizsgálónak megbízását.
II.) A közgyűlés felhatalmazta a társaságok ügyvezetőit a megbízási szerződések aláírására.
III.) A közgyűlés döntött arról, hogy a könyvvizsgálói díjazásokról a következő ülésén kíván döntést hozni.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot az érintett gazdasági társaságok ügyvezetői és könyvvizsgálói részére
megküldte.
154/2012. (V.22.) GPB határozat
Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2011. évi tevékenységéről
A Bizottság a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a beszámolót elfogadta.
155/2012. (V.22.) GPB határozat
Beszámoló az Ipari Park Kft. 2011. évi tevékenységéről
A Bizottság az Ipari Park Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta.
A Közgyűlés a beszámolót elfogadta.
156/2012. (V.22.) GPB határozat
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről
A Bizottsága a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a beszámolót elfogadta.
157/2012. (V.22.) GPB határozat
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” c. pályázat benyújtására
A Bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének
benyújtására tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

fejlesztése”

c.

pályázat

A közgyűlés támogatta, hogy az Önkormányzat a DDOP-5.1.2/B-11/1 kódszámú pályázati kiírásra Szekszárd
Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése címmel pályázatot nyújtson be.
A Városmenedzsment Osztály vezetőjének tájékoztatása szerint a pályázat benyújtásra került.
158/2012. (V.22.) GPB határozat
Javaslat bérleti díj módosítására
A Bizottsága felkérte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy vizsgálja felül az alábbi ingatlanok tekintetében
érvényben lévő bérleti szerződéseket és tegyen javaslatot a módosításukra annak a szempontnak a
figyelembevételével, hogy kerüljön szétválasztásra a bérleti díj és a rezsiköltség:
-

Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatti irodaház,
Szekszárd, Hunyadi u. 4. sz. alatti irodaház,
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- Szekszárd, Szentmiklósi u. 2. sz. alatti Ifjúsági Ház.
Az ügy állásáról 2012. június 22. napjáig, az anyagküldés időpontjáig nem érkezett tájékoztatás.
159/2012. (V.22.) GPB határozat
Szekszárd, 0216/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
A Bizottság a Szekszárd, 0216/7 hrsz-ú ingatlan hasznosításának kérdésére az ingatlan helyszínen történő
megtekintését követően kíván visszatérni.
A bizottság az előterjesztést a 2012. június 26-i ülésén ismét napirendre tűzte.
161/2012. (V.22.) GPB határozat
A Perakin Kft. (7130 Tolna, Lehel u. 10/a.) kérelme
A Bizottság a Perakin Kft-nek (Tolna, Lehel u. 10/a.) a Pünkösdi Fesztivál megrendezése kapcsán benyújtott
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta és a 297.000.- Ft összegű közterülethasználati díj megfizetésétől eltekintett, továbbá felhívta a kérelmező figyelmét, hogy fokozottan ügyeljen a
rendezvényt követően a keletkezett hulladék összegyűjtésére. A kérelmező kiértesítése megtörtént.
162/2012. (V.22.) GPB határozat
A Polip Ifjúsági Egyesület (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) kérelme
A Bizottság a Polip Ifjúsági Egyesületnek (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) „Nyárnyitó buli” rendezése
kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta és a 13.500.- Ft összegű
közterület-használati díj megfizetésétől eltekintett. A kérelmező kiértesítése megtörtént.
163/2012. (V.22.) GPB határozat
Alisca Autócentrum Kft. kérelme
A Bizottság a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az
Alisca Autócentrum Kft-nek a Béla király térre tervezett vendéglátó üzlet kapcsán szükséges parkolóhely
megváltási díj mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatta és a 7 db parkolóhely megváltási díját 1.050.000 Ft-ra
mérsékelte. A kérelmező kiértesítése megtörtént.
164/2012. (V.22.) GPB határozat
Máté István kérelme a város közlekedés biztonságának javításáért
A Bizottság Máté István kérelmére – a város közlekedése biztonságának javítása tárgyában – helyszíni szemlét
követően kívánt visszatérni. A Bizottság a helyszínt megtekintette, a kérelmet a 2012. június 26-i ülésén ismét
napirendre vette.
166/2012. (V.29.) GPB határozat
A Tolnatáj Televízió Műsorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
A Bizottság a Tolnatáj Televízió Műsorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására tett javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a Tolnatáj Televízió Műsorszolgáltató Zrt.-vel kötendő megállapodást elfogadta, és felhatalmazta a
polgármestert annak aláírására.
Az aljegyző tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásra került.
167/2012. (V.29.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
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A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 28/2012. (VI.5.) szekszárdi ör.
168/2012. (V.29.) GPB határozat
A helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
A Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 31/2012. (V.31.) szekszárdi ör.
169/2012. (V.29.) GPB határozat
A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló rendelettervezet
A Bizottság a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta azzal, hogy a tervezet 2.§ (2) bekezdésére a „B” változatot tartja elfogadásra
alkalmasnak.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 30/2012. (VI.5.) szekszárdi ör.
170/2012. (V.29.) GPB határozat
Az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelettervezet
A Bizottság az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 32/2012. (V.31.) szekszárdi ör.
171/2012. (V.29.) GPB határozat
Településrendezési terv módosításának programja
A Bizottság a Településrendezési terv módosításának programjára tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta az alábbi módosításokkal:
1.
2.
3.
4.

Az Alkony utcában nem javasolja a 22 m-es szabályozási szélesség csökkentését.
A Vt-1 jelű építési övezetben az előírt min 6 m-es építménymagasság csökkentését tárgyalásra javasolja.
A 8689/5. és a 8689/6. hrsz-ú ingatlanok esetében javasolja a beépíthetőség 20 %-ra történő megemelését.
A 84 hrsz-ú ingatlan tekintetében a bizottság egyetért az átsorolással, ezt követően pedig javasolja a
tulajdonossal a kapcsolatfelvételt az ingatlan megvételére vonatkozóan.

A Közgyűlés a Településrendezési terv módosításának programjára tett javaslatot,a fenti módosításokkal együtt
elfogadta, végrehajtása folyamatos.
172/2012. (V.29.) GPB határozat
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

szóló

31/2004.

(XII.

1.)

A Bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 29/2012. (VI.5.) szekszárdi ör.
173/2012. (V.29.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára tett javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.
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174/2012. (V.29.) GPB határozat
Felhatalmazás a volt „Laktanya” területének feltárásához szükséges ingatlanok opciós szerződésének
megkötésére
A Bizottság a volt „Laktanya” területének feltárásához szükséges ingatlanok opciós szerződésének megkötésére
vonatkozó felhatalmazásra tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés jóváhagyta a Magnum Hungária Argon Építőipari és Szolgáltató Kft- vel (Székhely: 1138
Budapest, Népfürdő u 22. V.em.) kötendő „Megállapodás költségviselésről vételi jogi szerződések megkötése
kapcsán”, valamint „Vételi jogi szerződés” tárgyú megállapodás tervezeteket és felhatalmazta a polgármestert a
szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a dokumentumok ellenjegyzésére.
A szerződések aláírása folyamatban van.
175/2012. (V.29.) GPB határozat
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részére alvállalkozói szerződés
megkötéséhez
A Bizottság a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részére alvállalkozói szerződés megkötéséhez szükséges
tulajdonosi felhatalmazásra tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A közgyűlés, mint a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. alapító tulajdonosa jóváhagyja a DALTA-ÉP Építőipari
és Bontó Kft-vel az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és elvezető rendszer
üzemeletetésére és jó-karba helyezésére vonatkozó alvállalkozói szerződést. A közgyűlés felhatalmazta Artim
Andrásné ügyvezető asszonyt a megállapodás aláírására.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Társaság ügyvezetője részére megküldte.
176/2012. (V.29.) GPB határozat
Pályázatok előkészítése épületenergetikai fejlesztésre irányuló támogatás igénybevételéhez
A Bizottság az épületenergetikai fejlesztésre irányuló támogatás igénybevételéhez szükséges pályázatok
előkészítésére tett javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épületenergetikai fejlesztések támogatására kiírásra
kerülő pályázatok benyújtásának előkészítéséhez indítsa meg a közbeszerzési eljárásokat az előterjesztésben
felsorolt ingatlanokkal kapcsolatban.
A közgyűlés az előkészítéshez szükséges 25 215 850-Ft (19 855 000,-Ft + ÁFA) 30 %-át,
7 564 755Ft-ot a 2012. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék kerete terhére biztosítja.
A pályázat előkészítése folyamatban van.
177/2012. (V.29.) GPB határozat
Tündérkert Alapítvány kérelme
A Bizottság a Tündérkert Alapítvány kérelmét nem részesítette támogatásban.
Az Alapítványok támogatásának kérdése közgyűlési hatáskörbe tartozik, előreláthatólag a kérelem tárgyalása a
2012. szeptemberi rendes közgyűlés napirendjének keretében történik meg.
178/2012. (V.31.) GPB határozat
Építményadóról szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba
léptetése
A Bizottság az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő
szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló rendelet tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, ld. 33/2012. (V.31.) szekszárdi ör.
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88.sz. bizottsági előterjesztés

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 1,3-5/2012. (I.10.); 6,8-26/2012. (I.31.); 27-29/2012. (II.16.); 30-51,53-56/2012.
(II.28.); 57-63,65-71/2012. (III.20.); 73-80/2012. (III.28.); 81,83-98/2012. (IV.3.) 99104/2012. (IV.5.); 105-111/2012. (IV.11.); 112-134/2012 (IV.24.); 135-145/2012. (V.8.); 146157,159,161-164,166-177/2012. (V.29.); 178/2012. (V.31.) GPB határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
2. A
Bizottság
az
7/2012.
(I.31.)
GPB
határozat
végrehajtására
előírt
határidőt……………napjáig meghosszabbítja.
3. A
Bizottság
az
52/2012.
(II.28.)
GPB
határozat
végrehajtására
előírt
határidőt……………napjáig meghosszabbítja.
4. A
Bizottság
a
64/2012.
(III.20.)
GPB
határozat
végrehajtására
előírt
határidőt……………napjáig meghosszabbítja.
5. A
Bizottság
a
72/2012.
(III.28.)
GPB
határozat
végrehajtására
előírt
határidőt……………napjáig meghosszabbítja.
6. A
Bizottság
a
82/2012.
(IV.3.)
GPB
határozat
végrehajtására
előírt
határidőt……………napjáig meghosszabbítja.
7. A
Bizottság
a
158/2012.
(V.22.)
GPB
határozat
végrehajtására
előírt
határidőt……………napjáig meghosszabbítja.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: Kővári László elnök

35

