SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-29/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. szeptember 25-én 14 óra 17 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, dr. Fajszi Lajos, Máté Péter, Csernus
Péter, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Farkas Éva osztályvezetı
Kovács Lászlóné osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
Tamási Anna osztályvezetı
Herr Teréz fıépítész
Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati és oktatási referens
Szabó Veronika pályázati referens
Szilágyi Károly Civil Kerekasztal képviselıje
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı
Tóthi János MSZOSZ TM-i Szövetségének képviselıje

A jegyzı megbízásából: dr. Kajos Nikolett jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

dr. Pilisi Gábor rendırkapitány

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 óra 17 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja, hogy az alábbi elıterjesztések napirendrıl történı levételét
•

Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez
(196. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
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•

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. által kötött kölcsönszerzıdés módosítása
(198. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı

•

Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
/Az elıterjesztés a 2012. augusztus 28-i ülésre kiküldésre került./

Javasolja továbbá az alábbi elıterjesztés napirendre történı felvételét:
•

„SZMJV Önkormányzata által eszközbeszerzés a DDOP-3.1.3/D-11-20120005 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredmény
(155. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens

Máté Péter: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendrıl történı levételét:
•

A 3981/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének elıkészítése
(153. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Varga András: Javasolja az alábbi szóbeli elıterjesztés napirendre történı felvételét, tekintettel arra,
hogy a halaszthatatlan közterület-szabályozás szükséges az érintett ingatlan esetében:
•

Felhatalmazás területvásárlásra
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosítással
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıjének kinevezésérıl

(188. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
2./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól, javaslat a
helyi közlekedés mőködésének támogatására
(202. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Schmidt Krisztián útügyi referens
Meghívott: Amrein Károly Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója
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3./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének tapasztalatairól
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
4./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
6./ napirendi pont
Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Tamási Anna osztályvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011.
(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(191. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı
9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról,
támogatásokról ( tervezet)
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
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10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(208. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
14./ napirendi pont
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő
intézményi együttmőködések kialakítása” címő pályázaton való részvételre
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
15./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében irodaszer garnitúra
összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(152. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati oktatási referens
16./ napirendi pont
Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán
(206. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
17./ napirendi pont
Felhatalmazás területvásrlásra
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
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18./ napirendi pont
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c. projekt
keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelı berendezések üzemeltetési szerzıdés
megkötésére
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
19./ napirendi pont
Javaslat új üzemeltetési szerzıdés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív elemeinek
karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti idıszakra vonatkozóan
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
20./ napirendi pont
Javaslat a Cinka dőlıi Csatár II. mellékág vízelvezetı kiépítésére vonatkozó együttmőködési
megállapodás jóváhagyására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
21./ napirendi pont
Mátyás király utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti kérelem
(148. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
22./ napirendi pont
Kiss Zoltánné Cinka utca 91. szám alatti lakos KRESZ tükör kihelyezési kérelme
(149. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
23./ napirendi pont
Koros fák vizsgálata
(150. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
24./ napirendi pont
Szekszárd, Bálint-köz szennyvízhálózat bıvítési munkáihoz kapcsolódó úthelyreállítás
(151. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
25./ napirendi pont
Dísz-szórókút halotti hamvak szórására
(154. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
26./ napirendi pont
„SZMJV Önkormányzata által eszközbeszerzés a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 pályázati
program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredmény
(155. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
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27./ napirendi pont
Egyebek
-

Tájékoztató a Parászta patakkal kapcsolatos munkálatokról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

-

Tájékoztató a Csörge tó kotrási munkáival kapcsolatban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

-

Tájékoztató a Közbiztonság növelését célzó pályázat eredményérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

-

Tájékoztató a városi járdafelújításokról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./ napirendi pont
Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıjének kinevezésérıl

(188. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
Kıvári László: Fontosnak tartja az új rendırkapitánnyal a személyes találkozást, megismerkedést és a
terveire vonatkozó elképzelések meghallgatását. Szeretné erısíteni a rendırkapitányság és az
önkormányzat között a közlekedési, valamint a közrendvédelmi feladatokban történı együttmőködést.
Kéri a rendırkapitányt, hogy néhány szóban ismertesse szakmai pályafutását.
dr. Pilisi Gábor: Jelenleg még megbízott rendırkapitány, a kapitányság illetékességi területén lévı
minden településnek véleményeznie kell a kinevezését. Csak ebben az esetben válhat véglegessé.
Korábban Szekszárdon élt, majd Bonyhádra költözött, jelenleg is ott él. 1981 és 1988 között dolgozott
Szekszárdon, ezt követıen bőnügyi osztályvezetı volt a megyei rendırkapitányságon, majd 1992-ben
került Bonyhádra. 2005-tıl az ORFK alá tartozó Nemzeti Nyomozó Irodánál dolgozott, egészen 2012.
szeptember 01. napjáig. Összesen 29 szolgálati évvel rendelkezik, 1984-1987 között végezte el a
Rendırtiszti Fıiskolát, valamint fél évet töltött a bécsi székhelyő Közép-Európai Rendır Akadémián.
Három hete van a szekszárdi rendırkapitányságon, az eddigi tapasztalatok jók. Jó a munkakörnyezet,
majdnem teljesen feltöltött a létszám, jó a munkaerı ellátottság és a szakmai végzettségek is nagyrészt
megfelelıek. Célja a jövıben a lakosság biztonságérzetének fokozása, illetve a gyermek-és ifjúkori
bőnözésre kiemelt figyelem fordítása – mind az általuk, mind pedig a sérelmükre elkövetett
bőncselekmények tekintetében. Fontos a megelızés, ezért jelen kívánnak lenni az iskolákban –
egészséges életmódra nevelés, közlekedési biztonság fejlesztése. Az idısekre is kiemelt figyelmet
fognak fordítani, ezért fórumokat szerveznek majd vidéken. Fontosnak tartja az önkormányzattal való
együttmőködést.
Máté Péter: Véleménye szerint a rendırök nagy része nem ismeri a városvezetıket, ezt a problémát
meg kellene oldani, megoldást kellene találni.
Kıvári László: Korábban 1-1 körzet képviselıje az ahhoz a körzethez tartozó rendırrel tartotta a
kapcsolatot.
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Ilosfai Gábor: Fontosnak tartja, hogy nagy hangsúlyt fektessenek a droggal kapcsolatos veszélyek
felhívására.
dr. Pilisi Gábor: Ennek érdekében az általános iskolákban és a középiskolákban bőnmegelızési
elıadásokat tartanak. Tapasztalatai szerint a többség megérti a veszélyeit, így nem nyúl ezekhez a
szerekhez, kisebb rész azonban nem foglalkozik a figyelemfelhívással. Fontos, hogy ezen probléma
kezeléséhez információra van szükség, tehát elengedhetetlen hozzá a felderítés. Idı kell ahhoz, hogy
kiderüljön, hasznos ez a munka.
Ilosfai Gábor: A rendelkezésre álló eszközök és a személyi állomány megfelelı ehhez?
dr. Pilisi Gábor: Igen, ezzel nincs probléma. A személyi állomány megfelelı – kellıen fiatal, de
tapasztalt is egyben.
Kıvári László: Kéri, hogy legyen meg a kapitány közvetlen elérhetısége is. Kéri továbbá, hogy a
folyamatban lévı közlekedési ügyekben pl. gyalogátkelıhelyek létesítése, térfigyelı rendszer
kialakítása, legyen meg az együttmőködés a várossal. Kéri továbbá, hogy a Zöldtárs Alapítvány
közlekedési munkacsoportjának ülésein is mindig legyen jelen valaki a rendırkapitányságról.
Szilágyi Károly: 1998 óta létezik egy együttmőködési megállapodás a Parásztai tanyavédıkkel. Ez a
továbbiakban is fenntartható?
dr. Pilisi Gábor: Természetesen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
289/2012. (IX.25.) GPB határozat
Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság
vezetıjének kinevezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az „Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság
vezetıjének kinevezésérıl” címő elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
2./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól, javaslat a
helyi közlekedés mőködésének támogatására
(202. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Schmidt Krisztián útügyi referens
Meghívott: Amrein Károly Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát az elıterjesztı távollétében.
Máté Péter: Mi történik abban az esetben, ha az önkormányzat nem egyenlíti ki a cég veszteségét?
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Varga András: Ebben az esetben a közszolgáltatási szerzıdés alapján a cég a követelését akár polgári
peres úton is érvényesítheti.
Kıvári László: Úgy gondolja, hogy mindegyik lehetıség esetén az állampolgárok látják kárát a
döntésnek.
Varga András: Mind az önkormányzati, mind a normatív támogatás egy megállapodásban lesz
rögzítve, a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen. Idén azonban több a normatív támogatás.
Ilosfai Gábor: Meddig szól a közszolgáltatási szerzıdés?
Varga András: 2016-ig.
dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 14 óra 45 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fı
bizottsági tag.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a beszámolóra vonatkozó határozati javaslat 2. pontjában
az „A” változatot javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra. Javasolja, hogy a II. határozati javaslat
elfogadását javasolja a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
290/2012. (IX.25.) GPB határozat
Beszámoló
Szekszárd
város
helyi
közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
a
Szekszárd
város
helyi
közlekedésének 2011. évi teljesítményi
adatairól szóló beszámolót a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
2. A bizottság továbbá javasolja a Közgyőlésnek,
hogy a határozati javaslat 2. pontjában az „A”
változat kerüljön elfogadásra, mely szerint a
Gemenc Volán Zrt. 2011. évben keletkezett
veszteségét a Közgyőlés nem téríti meg.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

Az elnök szavazásra teszi fel a támogatásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
291/2012. (IX.25.) GPB határozat
A helyi közlekedés mőködésének támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a helyi közlekedés mőködésének támogatására tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
3./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének tapasztalatairól
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság az elıterjesztést a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
292/2012. (IX.25.) GPB határozat
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás
2011.
évi
mőködésének
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi
mőködésének tapasztalatairól szóló beszámolót a
Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
4./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Tamási Anna: Ismerteti a tájékoztató tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Tamási Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a támogatásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
293/2012. (IX.25.) GPB határozat
A 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

6./ napirendi pont
Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Tamási Anna osztályvezetı
Tamási Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Tekintettel arra, hogy nem lehet még tudni, a jövıben ki fogja mőködtetni az
intézményeket, ezért tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: Tekintettel arra, hogy szerzıdés van hatályban, a tartozást ki kell egyenlíteni.
Máté Péter: Javasolja, hogy a tartozás kiegyenlítésére kérjen az önkormányzat fedezetet a sióagárdi
önkormányzattól, valamint szabja meg a részletfizetési feltételeket.
Kıvári László: Javasolja a fedezet kérését, valamint azt, hogy a tartozás 2013. december 31. napjáig
kerüljön kiegyenlítésre négy egyenlı részletben.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az elhangzott kiegészítésekkel együtt, melyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
294/2012. (IX.25.) GPB határozat
Sióagárd
Község
Önkormányzatának
részletfizetési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
Sióagárd
Község
Önkormányzatának
részletfizetési kérelmére tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a
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kiegészítéssel,
hogy
Sióagárd
Község
Önkormányzata biztosítson fedezetet a tartozás
kifizetése érdekében, valamint a részletfizetés négy
egyenlı részletben történjen meg 2013. december
31. napjáig.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011.
(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(191. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
295/2012. (IX.25.) GPB határozat
Az
egyes
anyakönyvi
események
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kíván kiegészítést tenni.
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Máté Péter: A hajléktalanok által tanúsított, utcára piszkító, embereket maceráló magatartás is benne
van?
Majnayné Sajben Anna: Az erıszakos magatartással, valamint a gyermek társaságában történı
koldulás a törvényben rögzített magatartás. A tervezet a néma koldulással kapcsolatban tartalmaz
szabályozást. A Béla téren folyamatosan jelen lévı kéregetıt elméletileg a törvény alapján lehetne
büntetni. A magatartása kimeríti a törvényi tényállást.
További kérdés nem hangzott el.
Tóthi János: Elmondja, hogy sok panasz érkezik hozzá arra vonatkozóan, hogy árusok körbeállnak
idıs embereket és arra kényszerítik ıket, hogy áruikat megvegyék. Ez fıleg a Baka István Általános
Iskola elıtti parkolóban, az autóbusz állomás melletti kis hídon, valamint az evangélikus templom
elıtti járdán. Ha már egyszer a város rendeletet alkotott erre, akkor az legyen is betartva. A közterületfelügyelık fokozottabban ügyeljenek erre.
dr. Fajszi Lajos bizottsági tag 15 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági
tag.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint ez a rendelettervezet az egyik legbonyolultabb az eddigiek közül.
Nagyon sok benne az utalás. Véleménye szerint nem túl szerencsés büntetni az egyébként is nehéz
helyzetben lévı, lecsúszott embereket.
Máté Péter bizottsági tag 15 óra 27 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Ilosfai Gábor: Inkább a rendırség figyelmét kellene felhívni a problémás dolgokra. A tervezet további
átgondolása szükséges, ezért tárgyalásra javasolja.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 2
igen szavazattal és 2 tartózkodással elvetett.

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról,
támogatásokról ( tervezet)
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Máté Péter bizottsági tag 15 óra 31 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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296/2012. (IX.25.) GPB határozat
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Ügyrendi javaslata, hogy a bizottság a 8. napirenddel (203. sz. elıterjesztés)
kapcsolatban ismételje meg a szavazást.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)

Az elnök ismételten szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
297/2012. (IX.25.) GPB határozat
A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól - I. forduló (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló tervezet I. fordulójában
foglaltakat a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné: Ismerteti a rendelettervezet tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
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Máté Péter: Az a lényeg, hogy pontosításra kerüljön, hogy mely intézmények nem tartoznak a
rendelet hatálya alá?
Kovács Lászlóné: Igen.
Ilosfai Gábor: Alapítványi és egyházi iskolákra nem vonatkozik?
Kovács Lászlóné: A helyi adókról szóló törvény egyébként sem vonatkozik ezekre.
Tóthi János: Amennyiben egy vállalkozás közhasznú egyesületnek adja a helyiségét ingyenes
használatra, akkor rá kiterjed-e a rendelet hatálya?
Kovács Lászlóné: Igen, ebben az esetben az egyesületnek fizetnie kell. Áthidaló megoldás lehet, ha
bejegyzik a használat jogát a tulajdoni lapra. Ezáltal a közhasznú egyesület lesz az adó alanya, így
nem kell fizetnie.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
298/2012. (IX.25.) GPB határozat
Az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné: Ismerteti a rendelettervezet tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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299/2012. (IX.25.) GPB határozat
A telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné: Ismerteti a rendelettervezet tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kıvári László: Ha nem lakott az ingatlan, akkor is kell fizetni?
Kovács Lászlóné: Nem, hiszen akkor nincs vízkibocsátás.
Csernus Péter bizottsági tag 15 óra 43 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Érdemes lenne felhívni ismét a lakosság figyelmét, hogy van még pályázati forrás a
rákötések támogatására.
Kovács Lászlóné: Ismerteti mindkét határozati javaslat tartalmát.
dr. Fajszi Lajos: Hogyan történik annak az ellenırzése, hogy aki nem köt rá a közcsatornára, az
elvégzi-e a rendszeres szippantást?
Varga András: Átfogó ellenırzés nincs, csak egyedi bejelentések alapján járnak el.
dr. Fajszi Lajos: Javasolja, hogy kerüljön megkeresésre a Szekszárdi Vízmő Kft., hogy történjenek
ilyen ellenırzések.
Märcz László: Történtek már egyeztetések a Szekszárdi Vízmő Kft-vel. Túl magas árakat határoznak
meg a csatornarákötéseket illetıen. Érdemes lenne újrakalkuláltatni a bekötéseket azoknak, akiknek
korábban már megállapították a díjakat.
dr. Fajszi Lajos bizottsági tag 15 óra 49 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági
tag.
Märcz László: Javasolja, hogy egy következı bizottsági ülésen kerüljön megtárgyalásra az
ellenırzések lefolytatásával kapcsolatos eljárás.
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dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 15 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı
bizottsági tag.
Kıvári László: Javasolja, hogy egy következı bizottsági ülésen készüljön elıterjesztés arra
vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ellenırizni a bekötéseket. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a
rendelettervezet „B” változatát javasolja elfogadásra a közgyőlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
300/2012. (IX.25.) GPB határozat
A talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
„B”
változatát
javasolja
elfogadásra a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(208. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
301/2012. (IX.25.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
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14./ napirendi pont
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő
intézményi együttmőködések kialakítása” címő pályázaton való részvételre
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Csernus Péter bizottsági tag 16 óra 05 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági
tag.
Ilosfai Gábor: Évente 50 óra?
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem, az egész megvalósítás idejére 50 óra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
302/2012. (IX.25.) GPB határozat
A
TÁMOP-3.2.1.A-11/2
kódszámú,
„Közoktatási
intézmények
szerepbıvítése,
újszerő
intézményi
együttmőködések
kialakítása” címő pályázaton való részvétele
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási
intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi
együttmőködések kialakítása” címő pályázaton
való részvételére tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

15./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében irodaszer garnitúra
összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(152. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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303/2012. (IX.25.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/22010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázat
keretében
irodaszer
garnitúra
összeállítására
és
elkészítésére”
tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés a TÁMOP3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy
György Természettudományos Projekt elnevezéső
pályázat
keretében
irodaszer
garnitúra
összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 7.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2012. szeptember 25.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

16./ napirendi pont
Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán
(206. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Az elıadó távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslat „A” változatát javasolja a
Közgyőlésnek elfogadásra.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

18

304/2012. (IX.25.) GPB határozat
Döntés köznevelési intézmények
mőködtetése kapcsán

jövıbeni

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése
kapcsán a határozati javaslatok közül az „A”
változat elfogadását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
17./ napirendi pont
Felhatalmazás területvásárlásra
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá, hogy a Szılıhegy utcában, a Szekszárd
belterület 5727 hrsz-ú ingatlanból, nagyjából 15 m2 nagyságú terület kerüljön megvásárlásra
közterület-szabályozás céljából. A szóban forgó terület egy része nagymértékben benyúlik az útra, ami
meglehetısen nehezíti a közlekedést. Fontos lenne a telekhatár rendezés.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a szóban forgó terület kerüljön megvásárlásra, 3.000,- Ft/m2 áron.
Máté Péter: Javasolja, hogy a Tormay Béla utcában is hasonló okból kerüljön megvásárlásra a
szükséges területrész a Szekszárd belterület 3520 hrsz-ú ingatlanból.
Kıvári László: Javasolja, hogy mindkét esetben kerüljön megvásárlásra a szükséges területrész, 3.000
Ft/m2 áron.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
305/2012. (IX.25.) GPB határozat
Felhatalmazás területvásárlásra
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felhatalmazza a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Szekszárd belterület 5727.
hrsz-ú ingatlanból a Szılıhegy utca közterületszabályozásához
szükséges
területrészt
vásárolja meg az önkormányzat részére, 3.000
Ft/m2 áron.
2. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Szekszárd
belterület 3520. hrsz-ú ingatlan tekintetében a
Tormay Béla utca közterület-szabályozásának
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lehetıségét, és a szükséges területrészt szintén
3.000 Ft/m2 áron vásárolja meg.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
18./ napirendi pont
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c. projekt
keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelı berendezések üzemeltetési szerzıdés
megkötésére
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
306/2012. (IX.25.) GPB határozat
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV
csatornahálózatának bıvítése” c. projekt
keretében megvalósult szennyvízcsatornák és
átemelı berendezések üzemeltetési szerzıdés
megkötése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062
–„SZMJV
csatornahálózatának bıvítése” c. projekt keretében
megvalósult szennyvízcsatornák és átemelı
berendezések üzemeltetési szerzıdés megkötésére
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök

19./ napirendi pont
Javaslat új üzemeltetési szerzıdés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív elemeinek
karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti idıszakra vonatkozóan
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Máté Péter: A passzív elemekhez nem lehet hozzányúlni?
Märcz László: Nem. Azt tartja áthidaló megoldásnak, ha az önkormányzat a passzív elemeket bérbe
veszi, majd ezek karbantartására közbeszerzési eljárást ír ki.
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További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a szerzıdés megkötését javasolja a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
307/2012. (IX.25.) GPB határozat
Új üzemeltetési szerzıdés megkötése EH-SZER
Kft-vel, a közvilágítás aktív elemeinek
karbantartására 2012. május 01. és 2012.
december 31. közötti idıszakra vonatkozóan
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív
elemeinek karbantartására 2012. május 01. és
2012. december 31. közötti idıszakra vonatkozóan,
új üzemeltetési
szerzıdés megkötésére tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
20./ napirendi pont
Javaslat a Cinka dőlıi Csatár II. mellékág vízelvezetı kiépítésére vonatkozó együttmőködési
megállapodás jóváhagyására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
308/2012. (IX.25.) GPB határozat
A Cinka dőlıi Csatár II. mellékág vízelvezetı
kiépítésére
vonatkozó
együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Cinka dőlıi Csatár II. mellékág vízelvezetı
kiépítésére
vonatkozó
együttmőködési
megállapodás jóváhagyására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs Kıvári László GPB elnök
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21./ napirendi pont
Mátyás király utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti kérelem
(148. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: A forgalomlassítást nem tartja támogathatónak.
Máté Péter: A gyalogátkelıhely kialakítása rendkívül költséges, hiszen ez nem csak a felfestést
jelenti, hanem a gyalogátkelıhely kivilágítását is meg kell oldani meghatározott szabályok szerint. De
természetesen szükséges a kialakítás a szóban forgó helyen, szerepel a tervek között.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a forgalomlassító eszköz kihelyezésére vonatkozó részét a
kérelemnek ne támogassa, illetve kérje fel a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési
Igazgatóságát, hogy tájékoztassa a kérelmezıt arról, hogy a gyalogátkelıhely kialakítása folyamatban
van.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
309/2012. (IX.25.) GPB határozat
Mátyás
király
utca
közlekedésének
biztonságosabbá tétele iránti kérelem
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Keszthelyi
Péternek (Szekszárd, Mátyás király u. 18. szám
alatti lakos) a Mátyás király utca
forgalomszabályozására vonatkozó kérelmét a
forgalomlassító
berendezés
kihelyezésére
vonatkozóan nem támogatja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát,
hogy a fentieken túl tájékoztassa kérelmezıt
arról, hogy a Mátyás király utcában
folyamatban van a gyalogátkelıhely létesítése.
Határidı: 2012. október 05.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
22./ napirendi pont
Kiss Zoltánné Cinka utca 91. szám alatti lakos KRESZ tükör kihelyezési kérelme
(149. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
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Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a KRESZ tükör kihelyezésre vonatkozó kérelmet ne
támogassa.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
310/2012. (IX.25.) GPB határozat
Kiss Zoltánné Cinka utca 91. szám alatti lakos
KRESZ tükör kihelyezési kérelme

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet
I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján
újratárgyalta Kiss Zoltánné Cinka u. 91. szám alatti
lakos kérelmét és nem támogatja a Cinka u. 9090/A. ingatlan elıtt KRESZ tükör kihelyezését.
Határidı: 2012. október 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
23./ napirendi pont
Koros fák vizsgálata
(150. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Feleslegesnek tartja, hogy erre az önkormányzat pénzt adjon ki. Nem támogatja a
vizsgálat lefolytatását.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a vizsgálatot ne támogassa.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
311/2012. (IX.25.) GPB határozat
Koros fák vizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a koros fák vizsgálatára tett javaslatot nem
támogatja.
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Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
24./ napirendi pont
Szekszárd, Bálint-köz szennyvízhálózat bıvítési munkáihoz kapcsolódó úthelyreállítás
(151. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
312/2012. (IX.25.) GPB határozat
Szekszárd, Bálint-köz szennyvízhálózat bıvítési
munkáihoz kapcsolódó úthelyreállítás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet
1.1.21. pontban kapott felhatalmazás alapján
eljárva jóváhagyja, hogy a szennyvízhálózat
fejlesztés kapcsán a Szekszárd-Paksi Kft. által
elvégzett Bálint köz útburkolat felújításának
fedezete a 2012. évi költségvetési rendelet
városüzemeltetési kiadásai 804.2.47 - „Vápás
vízelvezetık karbantartása”- elıirányzat terhére
kerüljön biztosításra.
Határidı:2012. szeptember 25.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

25./ napirendi pont
Dísz-szórókút halotti hamvak szórására
(154. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
313/2012. (IX.25.) GPB határozat
Dísz-szórókút halotti hamvak szórására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatal a Városüzemeltetési
és –fejlesztési Igazgatóságot, hogy készítse elı a
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köztemetıket üzemeltetı Panteon Kft-vel kötendı
megállapodást
halotti
hamvak
szórására
kialakítandó dísz-szórókútnak az Alsóvárosi
temetıben történı kihelyezésére.
Határidı: 2012. szeptember 25.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

26./ napirendi pont
„SZMJV Önkormányzata által eszközbeszerzés a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 pályázati
program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredmény
(155. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 16 óra 44 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı
bizottsági tag.
Szabó Veronika: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
314/2012. (IX.25.) GPB határozat
„SZMJV Önkormányzata által eszközbeszerzés
a
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005
pályázati
program keretében” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
1.
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi
Bizottsága
az
„SZMJV
Önkormányzata által eszközbeszerzés a
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005
pályázati
program keretében” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
-

az 1., a 4. és az 5. rész tekintetében
legkedvezıbb ajánlatot tevı HOR Zrt.vel (1076 Budapest Péterfy S. utca 7.)
kössön szerzıdést,

-

a 2. és 3. rész tekintetében a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Deák Diák
Kft.-vel (8897 Söjtör Deák Ferenc
u.187.)

-

a 6. részt illetıen pedig a Nyisztor
Zoltán EV-BIOHÁRS Játékgyártó
Családi
Vállalkozással
(7200
Dombóvár Vak Bottyán u. 20.).

2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdések aláírására.

Határidı:
Felelıs:

2012. szeptember 25.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

27./ napirendi pont
Egyebek
-

Tájékoztató a Parászta patakkal kapcsolatos munkálatokról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Märcz László: Folyamatban van a megvalósítás. A becsúszott részekre kıszórás is kerül majd. A
jelenlegi, hatályos szerzıdés szerinti vállalkozónak véleménye szerint nincsenek meg a szükséges
eszközei a kivitelezéshez. A híd és a felette lévı árokszakasz mélyítése azonban még nincs rendezve.
Máté Péter: Mikor jár le a szerzıdés a mostani vállalkozóval?
Märcz László: Szeptember 30-án.
Máté Péter: Akkor ezt követıen kezdıdjön meg a kivitelezés olyan vállalkozóval, akinek megvannak
a szükséges eszközei.
Märcz László: Új szerzıdésekre van szükség, azonban ehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni. Ezt
mindenképpen le kellene majd egyeztetni.
Ilsofai Gábor bizottsági tag 16 óra 53 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
-

Tájékoztató a Csörge tó kotrási munkáival kapcsolatban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Kıvári László: Elindult a Csörge-tó kotrása.
Pap Zoltán: Nagyjából 2-3.000 m3 homok kerül majd kitermelésre.
Máté Péter: Javasolja, hogy a plusz anyagokból sziget kerüljön kialakításra. Javasolja továbbá, hogy a
bizottság és a Hivatal menjen ki a helyszínre.
-

Tájékoztató a Közbiztonság növelését célzó pályázat eredményérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Märcz László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Közbiztonság növelését célzó pályázaton a város
nyert és támogatást kap a térfigyelı kamerarendszer kiépítésére.
-

Tájékoztató a városi járdafelújításokról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Pap Zoltán: A város több részén is új járda épült idén: Wosinsky utca, Alisca utca, Csatári üzletház
mellett.
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Kıvári László: Az Ezerjó u. végén lévı járdát mindenképpen meg kellene nézni a helyszínen. A
Bartina utcában elindult már a járdafelújítás?
Märcz László: Elıször a temetı parkolóval szeretnének végezni, ezt követıen jönnek a járdák.
Kıvári László: Továbbá sürgetı lenne a Tolnai Népújság székháza körüli terület rendezése, valamint a
Tolna Megyei Balassa János Kórház Rendelıintézete elıtti buszmegállónál lévı aszfaltfelgyőrıdés
megszüntetése.
Märcz László: Elıször rendeznie kell a városnak a függıben lévı tartozásait, csak ezt követıen
tudnak új rendeléseket leadni.
Kıvári László: Mindenképpen neki kell állni.
Märcz László: A Tolnai Népújság székháza körüli területre koncepciót fog készíteni a fıépítész.

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 07 perckor berekeszti.

K.m.f
Kıvári László
GPB elnök
Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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