SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-6/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. március 20-án 14 óra 13 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Csernus Péter,
Szabó Zsolt bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos bizottsági tag

Távolmaradt:

dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Herr Teréz fıépítész
Varga András osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Buncsek Attila pályázati referens
Frey Tímea pályázati referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökségi tagja
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı
igazgatója
Bíró Péter
Baltavári János

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 óra 13 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
1. „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
köztemetéssel összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(36. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
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2. Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
3. Szekszárd-İcsény közötti út karbantartása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
4. Szurdiktakarítási munkálatok megkezdése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
5. Tájékoztatás a víziturizmus fejlesztésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Baltavári János
Javasolja továbbá a meghívóban szereplı 2. napirendi pont napirendrıl történı levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./ napirendi pont
Javaslat az AGÓRA programhoz kapcsolódó Kiviteli tervdokumentációk felülvizsgálata
fedezetének biztosítására
(31. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Klímabarát üzlet nyitásának, a Green Plus emissziócsökkentı program hivatalos
elindításának, valamint a levegıszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram elindításának
lehetıségérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bíró Péter
3./ napirendi pont
Varga Attiláné kérelme
(28.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
4./ napirendi pont„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 eljárás eredménye
(35. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
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5./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára köztemetéssel
összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(36. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
6./ napirendi pont
Felülvizsgálati kérelem közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett pályázattal
kapcsolatban
(33.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Javaslat illemhely létesítésére az Energiaparkban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
8./ napirendi pont
Javaslat a játszóterek karbantartására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
9./ napirendi pont
Vállalkozói ajánlat járdaépítésre
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirendi pont
Területhasználati szerzıdés jóváhagyása észlelıkút fennmaradásához
(34.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirendi pont
Szekszárd-İcsény közötti út karbantartása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
12./ napirendi pont
Szurdiktakarítási munkálatok megkezdése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
13./ napirendi pont
Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirendi pont
Tájékoztatás a víziturizmus fejlesztésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Baltavári János
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15./ napirendi pont
Szılıszem İrség kérelme
(30.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Balogh László Szılıszem İrség vezetıje
Zárt ülés
16./ napirendi pont
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) fellebbezése
(32.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./ napirendi pont
Javaslat az AGÓRA programhoz kapcsolódó Kiviteli tervdokumentációk felülvizsgálata
fedezetének biztosítására
(31.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: A terv ára nettó 360.000 Ft. Még a HÉROSZ rendelte meg, azonban nem fizette ki. A
HIRCOMP Kft. készítette el a tervet és még nem adta át. A közbeszerzési eljárás kiírásához szükség
lenne arra, hogy a terv rendelkezésre álljon, ezért szükséges a megvétele.
Kerekes László: A kivitelezınek szüksége van ezekre a tervekre.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: 90 napos határidıvel kerüljön megvételre.
Kıvári László: A késıbbiekben pedig hitelezıi igényként kell ezt a költséget is feltüntetni a HÉROSZ
felé.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a megfogalmazott kiegészítésekkel együtt, melyet
a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
57/2012. (III.20.) GPB határozat
Az AGÓRA programhoz kapcsolódó kiviteli
tervdokumentációk felülvizsgálata fedezetének
biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a kiviteli
tervek és mellékleteinek felülvizsgálata céljából
2.730.500 Ft, míg a tőzvédelmi terv
elkészítéséhez 457.200 Ft (mindösszesen
3.187.700 Ft) fedezet biztosítását Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének általános tartalék kerete
terhére javasolja.
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2. A
Bizottság
felkéri
a
Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-t, hogy a tervezık által
leszállított dokumentumokat vizsgálja felül,
majd juttassa el Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatához.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a hitelezıi igények támasztásánál a fenti
összegeket is számítsa fel költségként.
Határidı:
Felelıs:

2012. március 31.
Horváth István polgármester
Kerekes László ügyvezetı
(Szekszárdi Városfejlesztési Kft.)

2./ napirendi pont
Tájékoztató a Klímabarát üzlet nyitásának, a Green Plus emissziócsökkentı program hivatalos
elindításának, valamint a levegıszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram elindításának
lehetıségérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bíró Péter
Bíró Péter: Elmondja, hogy terveznek több városban is klímabarát üzletnyitást. Ezek az üzletek
bizonyos áruminısítéseket végeznének, a helyi klímakörrel együttmőködve. 2011. évben született egy
Kormányhatározat, amely célul tőzte ki a levegıben lévı por csökkentését és elindított egy
levegıtisztasági programot. Néhány várost kiemeltek, amelyben mintaprogram kerülne elindításra.
Nem csak a 20 legszennyezettebb városról van szó. Elmondja, hogy egy égéskatalizátor használata
lenne szükséges a gépjármővekben, amely csökkenti a szennyezés kibocsátását. Ebben kellene a
városoknak részt venniük és használniuk az égéskatalizátort.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Egyszerőbb lenne, ha a benzinkutakat köteleznék arra, hogy használják ezt az
adalékanyagot. Így minden jármőbe belekerülne, amelybe tankolnak.
Bíró Péter: Úgy gondolja, ebben a városnak lenne nagy szerepe. Ki kellene dolgozni egy szabályozást
ennek a használatára.
Csernus Péter: Az önkormányzat azonban nem kötelezheti arra a benzinkutakat, hogy használják ezt
az adalékanyagot.
Bíró Péter: Véleménye szerint azonban igen. Ennek alapja az egészségügyi törvény.
Kıvári László: Fontosnak tartja a klíma megóvását, és támogatja az ezzel kapcsolatos
kezdeményezéseket. Szekszárdnak jó híre van ebben a témában.
Fajszi Lajos 14 óra 42 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság adja elvi támogatását a programok elindításához.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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58/2012. (III.20.) GPB határozat
A Klímabarát üzlet nyitásának, a Green Plus
emissziócsökkentı
program
hivatalos
elindításának
támogatása,
valamint
a
levegıszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram
elindítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elvi támogatását adja a Klímabarát üzlet
nyitásához, a Green Plus emissziócsökkentı
program hivatalos elindításához, valamint a
levegıszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram
elindításához.
Határidı: 2012. március 20.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

3./ napirendi pont
Varga Attiláné kérelme
(28.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Érdemes lenne abban gondolkodni, hogy belterületbe csatolás esetén kerüljön sor adó
kivetésére, amelyet utána az önkormányzat fejlesztésre tudna felhasználni.
Herr Teréz: Az lenne a járható út, ha az önkormányzat ilyen esetben értékbecslést készítene arra
vonatkozóan, hogy mekkora az ingatlan jelenlegi értéke, és mennyi lenne akkor, ha belterületbe lenne
csatolva. Ezt az értékkülönbözetet kellene a kérelmezınek megfizetnie. Ebbıl pedig az
önkormányzatnak ki kellene építenie a közmőveket. De ez csak akkor lenne megvalósítható, ha mind a
belterületbe csatolás, mind pedig a közmőépítés tervszerően zajlana.
Kıvári László: Hosszútávon azt is érdemes lenne végiggondolni, hogy mely területek azok, amelyek
fejleszthetıek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Máté Péter 14 óra 53 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
59/2012. (III.20.) GPB határozat
Varga Attiláné kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága Varga Attiláné belterületbe csatolás
iránti kérelmét - a 11 519. hrsz-ú ingatlant
érintıen - támogatja, a következı feltételekkel:
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a közterület-szabályozást az építési engedély
kiadását megelızıen végre kell hajtani. A
telekalakítási munkarészek elkészíttetésének,
átvezettetésének költsége a kérelmezıt terheli.
A szükséges útterületet a kérelmezı köteles
térítésmentesen átadni az önkormányzatnak.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges
megállapodás
és
szerzıdés
elkészítésére és a telekhatár-rendezés ingatlannyilvántartási átvezettetésének lebonyolítására.
Határidı:
Felelıs:

2012. március 31.
Herr Teréz fıépítész

4./ napirendi pont
„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
eljárás eredménye
(35. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Frey Tímea: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
60/2012. (III.20.) GPB határozat
„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 eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
számára
közbeszerzési
tanácsadás nyújtása a KEOP-1.3.0/B/2F/09-112011-0002 pályázati program keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1022
Budapest, Bimbó út 68.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2012. március 22.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára köztemetéssel
összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(36. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
dr. Fıfai Klára: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
61/2012. (III.20.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata számára köztemetéssel
összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára köztemetéssel összefüggı kegyeleti
szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı ANHUR Kegyeleti Szolgáltató Kft-vel
(7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 16.) kössön
megbízási szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
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2012. március 31.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

6./ napirendi pont
Felülvizsgálati kérelem közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett pályázattal
kapcsolatban
(33.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem az új kiépítésének támogatása a cél, hanem a
szociális rászorultság figyelembe vétele. A következı közgyőlésre mindenképpen elıterjesztés fog
készülni ezzel kapcsolatban, és rögzítésre fog kerülni a pályázati kiírásban.
Máté Péter 15 óra 14 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Varga András: A pályázati felhívás nem ad lehetıséget a hiánypótlásra, így erre hivatkozva történne a
kérelmezı elutasítása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
62/2012. (III.20.) GPB határozat
Felülvizsgálati kérelem közcsatornára történı
rákötés támogatására érkezett pályázattal
kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 87/2011. (IV.07.) szekszárdi öh-ban kapott
felhatalmazás alapján, a közcsatornára történı
rákötés támogatásának pályázati felhívására
beérkezett pályázat felülvizsgálati kérelemrıl az
alábbi döntést hozza:
Angyal István (Szekszárd, Benczúr u. 2.)
felülvizsgálati kérelmét elutasítja és a 3/2011.
(I.10.) GPB számú határozatot helybenhagyja,
tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás nem teszi
lehetıvé a hiánypótlást.
Határidı: 2012. március 25.
Felelıs: Märcz László Igazgatóság vezetı

7./ napirendi pont
Javaslat illemhely létesítésére az Energiaparkban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Máté Péter: Javasolja a Gróf Pál utcai játszótéren illemhely kiépítését. Erre több lehetıséget lát: 1.
illemhelyépítés, alkalmazottal, 2. mobil WC megvásárlása, 3. büfé megépítése, melyben van illemhely
is, ingyenes üzemeltetéssel.
Kérdés nem hangzott el.
Fajszi Lajos: Vállalkozónak kellene átadni ingyen a területet, cserében építsen rajta illemhelyet.
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Herr Teréz: A korábbi polgármesternek volt már hasonló kezdeményezése évekkel ezelıtt, azonban
nem történt elırelépés az ügyben. A szülıknek problematikus lenne a büfé létrehozása, mert a
gyerekeket nem azért viszik a játszótérre, hogy pénzt költsenek. Nyilvános WC üzemeltetését kellene
meghirdetni, azonban pontosan ki kellene dolgozni a feltételeket és korlátozásokat, amely alapos
elıkészítést kíván.
Máté Péter: Meg kellene határozni az épület nagyságát is.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a
lehetıségeket, majd ennek ismeretében határozzon a bizottság.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
63/2012. (III.20.) GPB határozat
Illemhely létesítése az Energiaparkban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy vizsgálja ki az
Energiaparkban
illemhely
létesítésének
lehetıségeit, és az eredményrıl elıterjesztés
formájában számoljon be a bizottságnak.
Határidı: 2012. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

8./ napirendi pont
Javaslat a játszóterek karbantartására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Máté Péter: A Polgármesteri Hivatal megrendelte a játszóterek karbantartását, azonban nem volt, aki
ellenırizze, mert annak is volt költsége. A játszóterek nagyon rossz állapotban vannak. Javasolja
annak lehetıségét, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. legyen megbízva a játszóterek karbantartási
munkáival és ne külsıs vállalkozó csinálja. Ez kizárólag eszközkarbantartást jelentene, a zöldfelületek
rendben tartását nem érintené. Sajnos a mostani játékok sokkal rosszabb minıségőek, mint a
régebbiek.
Kérdés nem hangzott el.
Herr Teréz: Korábban már volt probléma abból, hogy a játszóterek karbantartása a Polgármesteri
Hivatal vagy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. feladatkörébe tartozik-e. Pontosan le kellene
szabályozni ezeket a feladatokat, illetve ki mondja meg, hogy éppen milyen feladatok elvégzésére van
szükség.
Märcz László: Nagyjából 4 millió Ft-ot költ a Polgármesteri Hivatal évente a játszóterekre.
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Bálint Zoltán: Javasolja, hogy a következı ülésre tekintsék meg a városi játszótereket és mérjék fel
azok állapotát.
Máté Péter: Átalányszerzıdést kellene kötni. Amennyiben pedig nagyobb beruházásra van szükség,
akkor plusz szerzıdést kellene kötni. Továbbá rögzíteni kellene, hogy legalább két hetente
ellenırzéseket kellene tartani.
Kıvári László: Javasolja, hogy a következı bizottsági ülésre történjen meg a játszóterek felmérése és
térjen vissza a bizottság a kérdés megoldására.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
64/2012. (III.20.) GPB határozat
Játszóterek karbantartása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, valamint
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési ésfejlesztési Igazgatóságát, hogy mérjék fel a
városban lévı játszóterek állapotát, majd annak
eredményérıl számoljanak be a bizottságnak.
Határidı: 2012. március 28.
Felelıs: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Märcz László igazgatóságvezetı

9./ napirendi pont
Vállalkozói ajánlat járdaépítésre
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Közbeszerzési eljárás alapján szerzıdése van a
vállalkozóval bizonyos munkák elvégzésére. Azonban érkezett egy
Sándor utca járdaépítésével kapcsolatban. A vállalkozó végzett
önkormányzatnak, megfelelı minıségben. Azonban ez az ajánlat
szerzıdéssel.

Polgármesteri Hivatalnak egy
vállalkozótól ajánlat a Kemény
már munkát korábban is az
ütközik a már érvényben lévı

Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a kérdésben ne hozzon határozatot, hanem térjen vissza a
kérdés tárgyalására egy következı ülésen.
A bizottság a határozathozatalt a kérdésben elhalasztotta.
Máté Péter 15 óra 41 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
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10./ napirendi pont
Területhasználati szerzıdés jóváhagyása észlelıkút fennmaradásához
(34.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Pap Zoltán: Ismerteti az elıterjesztést, továbbá elmondja, hogy az adatok ingyen kerülnének átadásra.
Kérdés nem hangzott el.
Varga András: Szükséges a fennmaradási engedély kiadásához.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
65/2012. (III.20.) GPB határozat
Területhasználati
szerzıdés
észlelıkút fennmaradásához

jóváhagyása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról
szóló
10/2000.
(IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.3.
pontjában rögzített hatáskörében eljárva
jóváhagyja az Önkormányzat és a Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság közt észlelıkút üzemeltetése
céljából kötendı, az önkormányzati tulajdonban
lévı szekszárdi 3785 hrsz-ú ingatlan
meghatározott részére vonatkozó bérleti
szerzıdést. A Bizottság hozzájárul, hogy a
Bérlı
a
szerzıdés
idıtartama
alatt
térítésmentesen használja az ingatlanrészt.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Határidı: 2012. március 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirendi pont
Szekszárd-İcsény közötti út karbantartása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: A Duna-Sió Menti Vízitársulat ajánlatott tett, hogy a kitermelt faanyag ellenében
elvégezze a takarítási munkálatokat a 0291/2 és 0290/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. A jobb oldali
rész már İcsényhez tartozik. Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a munkálatok elvégzéséhez.
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Kérdés nem hangzott el.
Märcz László: A Vízitársulat már korábban jelezte, hogy közcélú munkásokkal megoldaná ezt a
feladatot.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
66/2012. (III.20.) GPB határozat
Szekszárd-İcsény közötti út karbantartása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy a 0291/2 és 0290/2 hrsz-ú
ingatlanok tekintetében a Duna-Sió Menti
Vízitársulat elvégezze a takarítási munkálatokat a
kitermelt faanyagok ellenében.
Határidı: 2012. március 20.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

12./ napirendi pont
Szurdiktakarítási munkálatok megkezdése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal hirdesse meg a szurdiktakarítási és gallyazási
munkálatokat a tanyatulajdonosok között. Érdemes lenne a munkálatokat összehangolni az Alisca
Terra Kft-vel és egyeztetni arra vonatkozóan, hogy bocsássanak rendelkezésre jármőveket a hulladék
elszállítása érdekében.
Kérdés nem hangzott el.
Märcz László: Egyeztetni fognak az Alisca Terra Kft-vel.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

67/2012. (III.20.) GPB határozat
Szurdiktakarítási munkálatok megkezdése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy hirdesse meg
a szurdiktakarítási és gallyazási munkálatok
megkezdését a tanyatulajdonosok körében azzal,
hogy a Polgármesteri Hivatal az elszállítási
feladatokat átvállalja.
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Határidı: 2012. március 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

13./ napirendi pont
Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
Csernus Péter: Mekkora energia megtakarítást eredményez, ha egy órára lekapcsolásra kerül a
közvilágítás a Béla téren, a Szent László utcában és a Piactéren?
Märcz László: Jelentéktelen ez az energia.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja a programhoz való csatlakozást és azt, hogy a 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. Továbbá javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy tegyen közzé felhívást a lakosságnak a
Szekszárdi Vasárnap c. újságban a fenti kezdeményezésre való figyelemfelkeltés érdekében.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
68/2012. (III.20.) GPB határozat
Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatja 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.
2. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri
Hivatal
Városüzemeltetési
és-fejlesztési
Igazgatóságát, hogy tegyen közzé felhívást a
lakosságnak a Szekszárdi Vasárnap c. újságban
a
fenti
kezdeményezésre
való
figyelemfelkeltés érdekében.
Határidı: 2012. március 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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14./ napirendi pont
Tájékoztatás a víziturizmus fejlesztésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Baltavári János
Baltavári János: Elmondja, hogy szeretnének létrehozni egy egyesületet a vízi turizmus fejlesztésére,
fellendítésére. A Sió-zsilip alá képzeltek el egy kishajó kikötıt, valamint egy beszálló stéget. A
létesítmény alkalmas lenne arra, hogy vízituristák ki tudjanak kötni Szekszárd környékén. Kéri, hogy a
turisztikai irodák hirdessék majd ezt a lehetıséget. Mai jelenlétének célja csak annyi, hogy a
lehetıség, illetve a kezdeményezés bekerüljön az információs vérkeringésbe és hogy minél több
emberhez eljusson ez az információ. Ezzel kicsit fel lehetne lendíteni a keselyősi részt. Fontos lenne
továbbá a kerékpárút további kiépítése, ugyanis Szekszárd határában megszőnik és veszélyes a
közlekedés a Sióig.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Támogatja a kezdeményezést. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Szekszárdi
Turisztikai Kft-t, hogy népszerősítse ezt a lehetıséget.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
69/2012. (III.20.) GPB határozat
Vízi turizmus fejlesztésének támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatja Baltavári István azon
kezdeményezését, hogy Szekszárd bevonásra
kerüljön a vízi turizmusba a Sió-zsilipnél
kikötı és stég létesítésével.
2. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Turisztikai
Kft-t, hogy a jövıben népszerősítse ezen
lehetıséget.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Berlinger Attila ügyvezetı igazgató
15./ napirendi pont
Szılıszem İrség kérelme
(30.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Balogh László Szılıszem İrség vezetıje
Kıvári László: Bár a Szılıszem İrség vezetıje nem tudott megjelenni az ülésen, azonban mindenki
ismeri a kérelem tartalmát, illetve az İrség munkáját, ezért javasolja, hogy a bizottság a Tartalékkeret
terhére 300.000 Ft összeggel támogassa a 2012. évi mőködésüket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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70/2012. (III.20.) GPB határozat
Szılıszem İrség kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Mentálhigiénés Mőhelyen belül
mőködı Szılıszem Mozgalom részére a 2012.
évi mőködési költségeikre 300.000 Ft
támogatást biztosít a 2012. évi Bizottsági
Tartalékkeret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási
megállapodás
elkészítésére,
valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására. A Bizottság további felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben
rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret,
azonnal intézkedjen fenti összegnek az
Egyesület részére történı átutalásáról.

Határidı: 1. pont: 2012. március 20.
2. pont: 2012. május 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyílt ülést 16 óra 07 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

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