SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.120-22/2014.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 30. (kedd) 8 óra 13 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

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

Távolmaradt:

dr. Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Farkas Éva osztályvezetı

Meghívottak:

Bukovácz Tamás ITS készítıje (szakértı)
Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
Balogh László SZİLİ-SZEM Mozgalom Civil
Bőnmegelızési Egyesület elnöke

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság
határozatképes.
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre történı
felvételét:
•

Javaslat a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére
irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyására "Szekszárd MJV
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának
energetikai korszerősítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) címő
pályázat saját forrásának kiegészítésére
(198. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Friedl Enikı pályázati referens

Javasolja továbbá az alábbi elıterjesztés napirendrıl történı levételét:
• Tájékoztató a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrással kombinálva” projektrıl
(166. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı

További módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította
meg:

NAPIREND
1. napirend:
Javaslat a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Komfortos és
tiszta közterek Szekszárdon” címő pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(187. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
2. napirend:
Közgyőlési felhatalmazás a „Vállalkozási szerzıdés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására
(192. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
3. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(193. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
4. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
elfogadására
(194. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
5. napirend:
Javaslat „A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban címő”, ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat benyújtására
(191. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
6. napirend:
Javaslat beléptetı rendszer kialakítására a Polgármesteri Hivatalban
(154. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7. napirend:
Tájékoztató a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” projektrıl
(166. számú bizottsági elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
8. napirend:
Telekhatár-rendezéshez kacsolódó vételár meghatározása
(155. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9. napirend:
Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(156. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10. napirend:
Koch Ádám és neje telek-kiegészítési kérelme
(157. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11. napirend:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület elmúlt egy éves mőködésérıl
(159. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert elnök
12. napirend:
SZİLİ-SZEM Mozgalom Civil Bőnmegelızési Egyesület kérelmérıl
(160. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök
13. napirend:
Dr. Sárosi József kérelme ingatlan átadására
(161. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14. napirend:
Bodnár Henrik mozgáskorlátozott tábla áthelyezése iránti kérelme
(162. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
15. napirend:
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola kérelme
(163. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
16. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében tisztasági festési munkák elvégzése
(158. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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17. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében informatikai és telefonos rendszer
kialakítási munkáinak elvégzése
(164. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
18. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületének villamos hálózat átvizsgálása, felmerülı
hiányosságok javítása, érintésvédelmi jegyzıkönyv készítése.
(165. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
19. napirend:
Javaslat a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat
benyújtásának jóváhagyására "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése” (KEOP-20125.5.0/B/12-2013-0206) címő pályázat saját forrásának kiegészítésére
(198. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Friedl Enikı pályázati referens

1. napirend:
Javaslat a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Komfortos és
tiszta közterek Szekszárdon” címő pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(187. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági Pénzügyi Bizottságának 284/2014. (IX. 30.) határozata
a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott
„Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon” címő pályázat
jóváhagyásáról és megvalósításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek támogatásra
javasolja a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
benyújtott „Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon” címő pályázat
benyújtását.
Határidı:

2014. szeptember 30.
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Felelıs:

Kıvári László GPB elnök

2. napirend:
Közgyőlési felhatalmazás a „Vállalkozási szerzıdés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására
(192. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László bizottsági elnöke: Ugye eddig nem történt semmi a kivitelezés tekintetében?
Farkas Éva osztályvezetı: Nem. Elmondja, hogy az engedélyes tervek készítésekor a
tervezı már jelezte, hogy forrás-kiegészítésre lesz szükség.
Kıvári László bizottsági elnöke: A finanszírozást az idei költségvetés terhére kellene
biztosítani vagy a következı évire?
Farkas Éva osztályvezetı: Maga a finanszírozás része átcsúszik 2015-re. Idén valószínőleg
csak a közmőkiváltások fognak megtörténni, hiszen jön a tél. A kivitelezési szerzıdés is úgy
lesz megkötve, hogy jövıre kell befejezni a beruházást. Az érdemi munka valószínőleg
tavasszal fog elkezdıdni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 285/2014. (IX. 30.)
határozata
a
„Vállalkozási
szerzıdés
a
DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda
Kindergarten fejlesztésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó felhatalmazásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a „Vállalkozási szerzıdés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten
fejlesztésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás
biztosítására vonatkozó felhatalmazás biztosítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök

3. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
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(193. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Mőszakilag két megoldás lesz?
Farkas Éva osztályvezetı: Igen. Ez alapvetıen két külön rendszer is, hiszen az egyik a
tömegközlekedéshez
kapcsolódik,
a
másik
pedig
a
térfigyelı
rendszer
biztonságtechnikájához.
Máté Péter elnökhelyettes: A meglévı térfigyelı rendszer lesz bıvítve?
Farkas Éva osztályvezetı: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Az adattároló méretét bıvítettük? Szükség lenne rá, mivel a
tömörítéskor sérülnek az adatok.
Varga András osztályvezetı: Tudomása szerint ez a pályázat nem fog kapcsolódni az
önkormányzat térfigyelı rendszeréhez, a kamerák az utastájékoztató rendszer eszközeit fogják
megfigyelni.
Kıvári László bizottság elnöke: Szükség van az utastájékoztató rendszer kiépítéséhez
további fedett várók létrehozására?
Farkas Éva osztályvezetı: Nem kötıdik a rendszer kiépítése a fedett várókhoz, így nem
szükséges újak kialakítása.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 286/2014. (IX. 30.)
határozata
a 2014. évi Közbeszerzési Terv kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja
a 2014. évi Közbeszerzési Terv kiegészítését.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök

4. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
elfogadására
(194. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
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Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László bizottság elnöke: Lesz ennek olyan további része, amikor a részletekrıl is
lehet beszélni? Sok az általánosság az anyagban. Nagyon fontosnak tartja, hogy nagyobb
figyelmet fordítson a város az útburkolatok rendbe tételére.
Farkas Éva osztályvezetı: A stratégia elkészítésének pontjait, tartalmát, szerkezetét törvény
határozza meg. A 2014-2020. idıszak európai uniós programozási idıszak lehetséges is
igazítani kellett az anyagot. A stratégiát négy évente kell felülvizsgálni, idén ezt szeptember
30-ig kell elfogadni. Természetesen bármikor van lehetıség a részletesebb tárgyalásra.
Kıvári László bizottság elnöke: A megye által készített fejlesztési tervek és a „kistérség”
által készített fejlesztési tervekhez kapcsolódnak a vízelvezetéssel kapcsolatos problémák
megoldása. Pl. Sió-csatorna. Ez összehozható a Stratégiával?
Farkas Éva osztályvezetı: Benne van a stratégiában. A borvidéket behálózó úthálózatnak a
fejlesztéseként szerepel az anyagban.
Bukovácz Tamás szakértı: Az anyag elkészítésekor egyeztettek a megyével és a
„kistérséggel” is. Sıt a kistérség településeivel is, minden egyes önkormányzattal. Felvették a
kapcsolatot a Miniszterelnökséggel is, valamint el is vitték oda ezt a dokumentumot. Olyan
fejlesztéseket próbáltak az anyagban megfogalmazni, melyek a késıbbiekben támogathatóak
lesznek. A Sió-csatorna rendezése két hónapja még nem szerepelt a Kormány tervei között
kiemelt beruházásként egyik partner részérıl sem. Azonban szükséges ennek rögzítése. Az
ITS-ben jelölésre került. De nyilván ebben nem csak Szekszárd érintett. Az ITS csak egy
keretet ad, nagyjából hogyan kívánja elhelyezni a város a hangsúlyokat.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottsági elnök: Tudomása szerint átalakul a pályázati rendszer. Eddig a kiírt
pályázati felhívásokra lehetett pályázni, azonban most ha a település kitalál egy jó projektet,
akkor azzal lehet majd pályázni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 286/2014. (IX. 30.)
határozata
a 2014. évi Közbeszerzési Terv kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja
a 2014. évi Közbeszerzési Terv kiegészítését.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök
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5. napirend:
Javaslat „A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban címő”, ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat benyújtására
(191. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 288/2014. (IX. 30.)
határozata
„A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” címő, ÁROP1.A.3.-2014 pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek támogatásra javasolja
„A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” címő, ÁROP-1.A.3.2014 pályázat benyújtását.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök

6. napirend:
Tájékoztató a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” projektrıl
(166. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti a tájékoztató tartalmát.
Märcz László igazgatóságvezetı: Csak annyi történt, hogy megszületett a Sportcsarnok
energetikai tanúsítványa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A tájékoztatót a bizottság tudomásul vette.

7. napirend:
Javaslat beléptetı rendszer kialakítására a Polgármesteri Hivatalban
(154. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László bizottsági elnök: Mikor történne a kivitelezés?
Märcz László igazgatóságvezetı: A megrendeléstıl számított négy hétre vállalják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 289/2014. (IX. 30.)
határozata
beléptetı rendszer kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy a Szekszárd
MJV Polgármesteri Hivatala a legkedvezıbb ajánlatot tevı OKTEL
ELEKTRONIKAI Kft-vel (7100 Szekszárd, Keselyősi u. 16.)
kössön szerzıdést a Polgármesteri Hivatal beléptetı rendszerének
kiépítésére a 2014. évi költségvetési rendelet „Polgármesteri Hivatal
dologi kiadások” elıirányzat terhére, 1.537.900 Ft+ÁFA összeg
ellenében.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket a Bizottság döntésérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a
szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 20.
Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

8. napirend:
Telekhatár-rendezéshez kacsolódó vételár meghatározása
(155. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. A bizottság korábban nem mondta
meg, hogy a telekhatár rendezésnél mennyi legyen az ár. Ezért van ismételten itt az
elıterjesztés. Javasolja az 1.000 Ft/m2 árat.
Máté Péter elnökhelyettes: Mekkora területrıl van szó?
Varga András osztályvezetı: 170 m2.
További kérdés nem hangzott el.
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Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja az 1.000 Ft/m2 árat.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 290/2014. (IX. 30.)
határozata
Telekhatár-rendezéshez kacsolódó vételár meghatározásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 11503-11505, 11585 és 11569/3
hrsz-ú ingatlanokat érintı telekhatár-rendezés kapcsán az
önkormányzati tulajdonban lévı 11569/3 hrsz-ú ingatlan vételárát
1.000 Ft/m2 összegben határozza meg.
2.
A telekhatár-rendezéssel és a
kapcsolatos költségek a vevıket terhelik.
Határidı:
Felelıs:

földhivatali

bejegyzéssel

2014. december 31.
Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László GPB elnök

9. napirend:
Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(156. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 291/2014. (IX. 30.) határozata
elıvásárlási jog gyakorlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.16. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a szekszárdi 2564/10/A/148
helyrajzi számon az ingatlan-nyilvántartásba felvett, 4 m² alapterülető
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ingatlan 4/72-ed tulajdoni illetıssége vonatkozásában nem kíván élni az
elıvásárlási jogával.
Határidı: 2014. szeptember 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
10. napirend:
Koch Ádám és neje telek-kiegészítési kérelme
(157. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. A szóban forgó terület a
Bátaszéki út és a Csap utca között helyezkedik el.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a kért terület egy része legyen elidegenítve a
kérelmezınek, a másik része pedig legyen önálló telek.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja, hogy legyen tájékoztatva a kérelmezı, hogy a
helyben szokásos vételárak és a bizottsági gyakorlat alapján a belterületi telek-kiegészítések
vételárának alsó határa 3.000,- Ft/m².
Varga András osztályvezetı: Javasolja a bizottságnak, hogy kérje fel a hivatalt a hivatkozott
terület környezetében az önálló telekkialakítás lehetıségének megvizsgálására.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 292/2014. (IX. 30.) határozata
Koch Ádám és neje telek-kiegészítési kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági Pénzügyi Bizottsága tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a
helyben szokásos vételárak és a bizottsági gyakorlat alapján a
belterületi telek-kiegészítések vételárának alsó határa 3.000,- Ft/m².
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a hivatkozott terület
környezetében
az
önálló
telekkialakítás
lehetıségének
megvizsgálására.
Határidı: 2014. október 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
11. napirend:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület elmúlt egy éves mőködésérıl
(159. számú bizottsági elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert elnök
Bakodi Róbert elnök: Ismerteti a beszámoló tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja, hogy 2015. évben kerüljön áttekintésre az
együttmőködés.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 293/2014. (IX. 30.) határozata
Szekszárdi Polgárır Egyesület beszámolójáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági Pénzügyi Bizottsága elfogadja a Szekszárdi Polgárır
Egyesület 2013. évi 3-4. negyedévre és a 2014. évi 1-2. negyedévre
vonatkozó beszámolóját.
2. A Bizottság a választásokat követıen felálló új testület számára
javasolja a Szekszárdi Polgárır Egyesülettel fennálló
együttmőködés felülvizsgálatát.
Határidı: 2014. szeptember 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
12. napirend:
SZİLİ-SZEM Mozgalom Civil Bőnmegelızési Egyesület kérelmérıl
(160. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök
Balogh László elnök: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Kıvári László bizottság elnöke: Nem jelenik meg az egyesület támogatása a
költségvetésben külön soron?
Märcz László igazgatóságvezetı: Nem.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja, hogy a Bizottság a Szılı Szem Civil
Bőnmegelızési Egyesület 2014. évi mőködéséhez 500.000 Ft összegő elızetes támogatást
biztosítson a 2014. évi Bizottsági Keret terhére, azzal a kitétellel, hogy amennyiben Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása során az
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Egyesület támogatása külön soron megjelenik, az Egyesületnek a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság támogatását haladéktalanul vissza kell fizetnie Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 294/2014. (IX. 30.) határozata
SzılıSzem Civil Bőnmegelızési Egyesület támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szılı Szem Civil
Bőnmegelızési Egyesület 2014. évi mőködéséhez 500.000 Ft
összegő elızetes támogatást biztosít a 2014. évi Bizottsági Keret
terhére, azzal a kitétellel, hogy amennyiben Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása
során az Egyesület támogatása külön soron megjelenik, az
Egyesületnek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatását
haladéktalanul vissza kell fizetnie Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára.
2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az 1.) pontban
hivatkozott mőködési elılegként átadott összeget, az Egyesület
általi visszafizetését követıen vezesse át a Bizottsági Keretbe.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a
megállapodás aláírására.
4. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidı:

Felelıs:

1. pont: 2014. október 15.
2. pont: 2014. december 31.
3. pont: 2014. október 15.
4. pont: 2014. október 31.
1-2. pont: Kıvári László GPB elnök
3. pont: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
4. pont: Pál József igazgatóságvezetı

13. napirend:
Dr. Sárosi József kérelme ingatlan átadására
(161. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a szilárd burkolatú út
kialakítását, de a tulajdoni viszonyok ne változzanak.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 295/2014. (IX. 30.) határozata
Dr. Sárosi József kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a tulajdonosi viszonyok jelen
állapotú fenntartása mellett támogatja a szilárd burkolatú sáv
kialakítását.
Határidı: 2014. október 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

14. napirend:
Bodnár Henrik mozgáskorlátozott tábla áthelyezése iránti kérelme
(162. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja, hogy a bizottság a kérelmet ne támogassa.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 296/2014. (IX. 30.) határozata
Bodnár Henrik mozgáskorlátozott tábla áthelyezése iránti
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Bodnár
Henrik mozgáskorlátozott tábla áthelyezése iránti kérelmét nem
támogatja.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezetı

A bizottság az ülését 9 óra 10 perckor felfüggeszti.
A bizottság elnöke az ülést 9 óra 45 perckor ismét megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy az
5 tagú bizottságból 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. A bizottság az elfogadott
napirendnek megfelelıen folytatja munkáját.
15. napirend:
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola kérelme
(163. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola kérelmére a Szent-Györgyi Albert utca és a Vasvári Pál utca keresztezésébe,
valamint a Szent-Györgyi Albert utca ás a Csengey Dénes utca keresztezıdésébe az oktatási
intézményekre tekintettel, sárga színő, forgalomlassító bordát helyeztessen ki. A Bizottság
továbbá kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola elıtt a
közúti jelzı táblák KRESZ szerinti felülvizsgálatára.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 297/2014. (IX. 30.) határozata
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola kérelmére a SzentGyörgyi Albert utca és a Vasvári Pál utca keresztezésébe, valamint
a Szent-Györgyi Albert utca ás a Csengey Dénes utca
keresztezıdésébe az oktatási intézményekre tekintettel, sárga színő,
forgalomlassító borda kihelyezését támogatja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola elıtt a közúti jelzı táblák KRESZ szerinti
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felülvizsgálatára.

Határidı:
Felelıs:

2014. október 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

16. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében tisztasági festési munkák elvégzése
(158. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság …igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 298/2014. (IX. 30.) határozata
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében tisztasági festési
munkák elvégzésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy „A volt ALLIANZ Hungária Biztosító
épületében a tisztasági festési munkák elvégzése” tárgyú munkák
elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján – vállalkozási szerzıdés
keretében, 800,- Ft/m² anyagos munkadíj ellenszolgáltatás
fejében, Péri Orsolya egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Dorogi
köz 8.) végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata 2014. évi
költségvetése "Városüzemeltetési kiadások” kerete terhére.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. október 31.
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

17. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében informatikai és telefonos rendszer
kialakítási munkáinak elvégzése
(164. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
16

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 299/2014. (IX. 30.) határozata
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében informatikai és
telefonos rendszer kialakítási munkáinak elvégzésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy „A volt ALLIANZ Hungária Biztosító
épületében, informatikai és telefonos rendszer kialakítása”
tárgyú munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján –
vállalkozási szerzıdés keretében, 6.689.343,- Ft anyagos munkadíj
ellenszolgáltatás fejében, Perfect-Phone Kft. (7100 Szekszárd,
Szent László u. 11.) végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata
2014. évi költségvetése „Városüzemeltetési kiadások” kerete
terhére.
2.
A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. október 31.
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

18. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületének villamos hálózat átvizsgálása, felmerülı
hiányosságok javítása, érintésvédelmi jegyzıkönyv készítése.
(165. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 300/2014. (IX. 30.) határozata
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületének villamos hálózat
átvizsgálása, felmerülı hiányosságok javítása, érintésvédelmi
jegyzıkönyv készítésérıl

17

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy „A volt ALLIANZ Hungária Biztosító
épületében, villamos hálózatának átvizsgálására, felmerülı
hiányosságok
javítására,
érintésvédelmi
jegyzıkönyv
készítésére.” tárgyú munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok
alapján – vállalkozási szerzıdés keretében, 1.426.940,- Ft anyagos
munkadíj ellenszolgáltatás fejében, Lux-H Kft. (7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 33.) végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata 2014. évi
költségvetése „Városüzemeltetési kiadások” kerete terhére.
2.

A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
megkötésére.

Határidı:
Felelıs:

2014. október 31.
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

19. napirend:
Javaslat a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat
benyújtásának jóváhagyására "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése” (KEOP-20125.5.0/B/12-2013-0206) címő pályázat saját forrásának kiegészítésére
(198. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Friedl Enikı pályázati referens
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 301/2014. (IX. 30.) határozata
a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésére irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítésére irányuló pályázat benyújtását.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök
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További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 05 perckor berekeszti.

K.m.f.

Kıvári László
GPB elnök

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzıkönyv-hitelesítı

Készítette:

dr. Bodor Adrienn
jogi és bizottsági referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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