SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Ikt.szám: III. 1930-4/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2010. november 23-án 14 óra 3 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Dr. Hadházy Ákos,
Szabó Zsolt, Csernus Péter bizottsági tag

Távolmaradt:

Dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Ács Rezsı alpolgármester,
Pál József igazgatóság-vezetı,
Märcz László igazgatóság-vezetı,
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens,
Buncsek Attila pályázati referens,
Szegedi Emerencia mőszaki ellenır,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 óra 3 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja levenni a napirendrıl a 9. napirendi pontot. Javasolja, hogy a
bizottság tárgyalja meg „Minıségi Borok, Ételek” címő magazinban történı megjelenésre
vonatkozó ajánlatot.
Varga András: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalja meg a Baka István Általános Iskola
tetıszigetelésének felújítására vonatkozó elıterjesztést, valamint a 257. számú közgyőlési
elıterjesztést.
Kıvári László: Javasolja, hogy az SZMSZ módosításával kezdje a bizottság az ülést.
A bizottság elnöke az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazásra teszi fel a teljes napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:
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1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szőcsné Smolek Erika kodifikátor
(írásbeli elıterjesztés)
2./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
(írásbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
(írásbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
5./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság-vezetı
Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
6./ napirendi pont
Mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségő tulajdonban lévı gazdasági
társaságoktól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
7./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
(írásbeli elıterjesztés)
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8./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázathoz kapcsolódó
szolgáltatások Kbt. 2/A. § alapján történı megrendelésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(írásbeli elıterjesztés)
9./ napirendi pont
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése” címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú
pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
(írásbeli elıterjesztés)
10./ napirendi pont
Javaslat felügyelı bizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010.
(X.21.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)
11./ napirendi pont
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)
12./ napirendi pont
Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)
13./ napirendi pont
Javaslat víziközmő társulat szervezésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
14./ napirendi pont
Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési döntések módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
15./ napirendi pont
Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
Elıterjesztı: Dr. Hadházy Ákos képviselı
(írásbeli elıterjesztés)
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16./ napirendi pont
Baka István Általános Iskola tetıszigetelésének felújítása
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
17./ napirendi pont
Adventi vásár elıkészítése
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
(szóbeli elıterjesztés)
18./ napirendi pont
A Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
(írásbeli elıterjesztés)
19./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Kft-vel való együttmőködésre
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
(írásbeli elıterjesztés)
20./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóságvezetı
(írásbeli elıterjesztés)
21./ napirendi pont
Simon Andrea belterületbe csatolási kérelme
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
(szóbeli elıterjesztés)
22./ napirendi pont
Javaslat a „Cenci néni” keresztjének felújítására
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
(írásbeli elıterjesztés)
23./ napirendi pont
Ajánlat a Parászta-patak mederkotrására
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(szóbeli elıterjesztés)
24./ napirendi pont
Közlekedési renddel kapcsolatos lakossági kérelmek
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
(írásbeli elıterjesztés)
25./ napirendi pont
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. évi munkatervére (I. változat)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
(írásbeli elıterjesztés)
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26./ napirendi pont
Megjelenés a „Minıségi Borok és Ételek” címő magazinban
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
(írásbeli elıterjesztés)
27./ napirendi pont
Beszámoló a bizottsági határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
(szóbeli elıterjesztés)

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szőcsné Smolek Erika kodifikátor
Szőcsné Smolek Erika: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
28/2010. (XI.23.) GPB határozat
SZMSZ módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a Szervezeti és Mőködési Szabályzat
módosítását.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
2./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
Ács Rezsı: Részletesen leírásra került az a rendszer, amit szeretnének megvalósítani. A
határidık miatt csak február 1-tıl lehet indítani az új rendszert. Ismerteti az elıterjesztés
lényegi elemeit. Az átszervezéssel jelentıs mértékben megerısödik az önkormányzat
gazdasági felépítése. Az intézményekhez gazdasági ügyintézık kerülnek vissza.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
29/2010. (XI.23.) GPB határozat
KESZ feladatainak átszervezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az önkormányzat költségvetési szerveinek
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó
határozati javaslatot.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a következı három napirendi pontot a Humán Bizottság,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság jelen lévı tagjaival együttesen tárgyalják.
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
Ács Rezsı: A választás évében elvileg december 15-ig kell a koncepciót megküldeni a
képviselıknek, de nem akartak addig várni vele. A 2010-es választásokat követıen
meghirdetésre került a polgármesteri program, a koncepció gyakorlatilag erre épül.
Remélhetıleg elindulnak kifelé a gazdasági válságból. Tudomásul kell venni, hogy Szekszárd
a legkisebb megyeszékhely, ehhez képest nagyon sok feladatot kell ellátni. Reméli, hogy
ebben a ciklusban kiteljesednek azok a projektek, amelyek eddig csak érintılegesen indultak
meg. Fontos, hogy a vállalt kötelezettségeket teljesíteni tudják, példaként említi a
kötvénykibocsátásból eredı pénzfizetéseket. A koncepció tárgyiasult formája a költségvetési
rendeletben fog kiteljesedni. Nem lehet eltekintetni a feladat szintő finanszírozástól. A
koncepcióban létszámváltoztatásokat nem terveztek.
Kıvári László: Hiányolja a Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepcióját az
anyagból.
Ács Rezsı: A koncepció elkészültéig sajnos nem állt rendelkezésre.
Halmai Gáborné: A 21. oldal elemzi a várható bevételeket és ott szerepel egy 800 millió Ft
nagyságrendő kiegészítési igény. Ez mit jelent?
Ács Rezsı: Jelen tudomásuk szerint ennyi mínusz lesz a bevételek és a kiadások között.
Halmai Gáborné: A hiány áthidalására van elképzelés?
Ács Rezsı: Még nagyon sok a bizonytalanság minden téren, ezért egyenlıre csak jelezték ezt
a Közgyőlés felé. A rendelet készítésekor kell majd megoldást találni.
Halami Gáborné: A 800 millió Ft-os hiány mőködési vagy fejlesztési jellegő?
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Ács Rezsı: Komplex.
Kıvári László: A közgyőlésig még valószínőleg merülnek fel kérdések, ezért most tárgyalásra
javasolja az elıterjesztést.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
30/2010. (XI.23.) GPB határozat
2011-2013. évi költségvetési koncepció
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak
tartja és tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek a 2011-2013.
évi költségvetési koncepciót.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság-vezetı
Pál József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Technikai jellegő átvezetések,
valamint a korábbi közgyőlési döntések átvétele található a módosításokban, ami
összességében nem éri el az 500 millió Ft-ot.
Kıvári László: Elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
31/2010. (XI.23.) GPB határozat
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
javasolja a Közgyőlésnek a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
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5./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság-vezetı
Märcz László igazgatóság-vezetı
Pál József: Az anyagból kitőnik, hogy az I. félévben ismert tendenciák érvényesültek a II.
negyedévben is Gyakorlatilag az I-III. negyedéves mérleg 200 millió Ft-ra csökkent hiány
oldalon.
Kıvári László: Harminc napon túli tartozások?
Pál József: Ismerteti az önkormányzat számlatartozását és a folyószámlahitel alakulását.
Ennek 80 %-a önkormányzati gazdasági társasághoz kapcsolódik.
Kıvári László: Nagyon jelentıs a síkosságmentesítés kapcsán a túllépés.
Märcz László: Az önkormányzatnak érvényes szerzıdése van az Alisca Terra Kft-vel és
elmondható, hogy nagyon kemény téli hónapok voltak az év elején. Az utak-hidak
költségelıirányzat esetében egyértelmően a nyári esızések kapcsán tönkrement zártkerti utak
fenntartása vitte el a költségeket.
Máté Péter: A síkosságmentesítésnek ára volt, de nem szabad elfelejteni, hogy milyen tél volt
és ehhez képest a közlekedés biztonságos maradt.
Kıvári László: 2007-ben 7 C fok volt az átlaghımérséklet januárban és akkor is ennyit
költöttek.
Máté Péter: Lehet, de reggel áltatában fagyott.
Märcz László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a fás szárú növények védelme érdekében a
járdákat és közterületeket nem lehet már sózni. Ez a költségek növekedését fogja okozni.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
32/2010. (XI.23.) GPB határozat
I-III.
negyedévi
beszámoló
gazdálkodásáról

az

önkormányzat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek
az
Önkormányzat
I-III.
negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
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6./ napirendi pont
Mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségő tulajdonban lévı gazdasági
társaságoktól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság-vezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
33/2010. (XI.23.) GPB határozat
Mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati cégektıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-tıl
mőködési célú pénzeszköz átvételére vonatkozó határozati
javaslatot.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
7./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: A pályázat beadásakor nem lehetett tartalékot képezni. A többletforrásból
100 millió Ft-ot visszakap az önkormányzat ÁFA kompenzációként.
Kıvári László: Mikor indulhat a beruházás?
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Az eredményhirdetést követıen az egyik ajánlattevı elızetes
vitát kezdeményezett, ennek eredményeként november 8-án a Hérosz Zrt. került nyertesként
kihirdetésre. A szerzıdést legkorábban november 29-én lehet megkötni. A mai napon jár le a
jogorvoslat kezdeményezési határidı.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
34/2010. (XI.23.) GPB határozat
Agóra pályázat kapcsán többletforrás biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a

1123 jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága

10

Közgyőlésnek az Agóra pályázat megvalósításához szükséges
többletforrás biztosítására vonatkozó határozati javaslatot.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

8./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázathoz kapcsolódó
szolgáltatások Kbt. 2/A. § alapján történı megrendelésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
35/2010. (XI.23.) GPB határozat
Agóra
pályázathoz
kapcsolódó
megrendelése

szolgáltatások

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
az
Agóra
pályázathoz
kapcsolódó
Közgyőlésnek
szolgáltatások
megrendelésére
vonatkozó
határozati
javaslatot.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
9./ napirendi pont
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése” címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú
pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Máté Péter: Mi az a mőszaki tartalom csökkentés, amivel a pályázatba még beleférnek?
Buncsek Attila: A pályázati útmutató azt írta elı, hogy a 20 fı elhelyezéséhez, személyenként
1 millió Ft-ot lehet az építési költségekre támogatásként beszerezni. A jelenlegi épület egyik
része elbontásra kerül és annak a helyére épülne fel az új.
Kıvári László: Milyen lesz a falazat, be lesz építve a tetıtér?
Szegedi Emerencia: Eredetileg Porotherm falazat lett tervezve, E gerendás födémmel. A
mőszaki tartalom csökkentése érdekében például már akadálymentes parkoló építése sem
került be a programba.
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Máté Péter: Milyen falazat lesz?
Szegedi Emerencia: 33-as falazat, Terranova hıszigeteléssel. A fejlesztés költsége 180.000.Ft + ÁFA/m2-re jött ki, ehhez jön még az akadálymentes parkoló.
Dr. Hadházy Ákos: Most hány m2 áll a hajléktalanok rendelkezésére?
Szegedi Emerencia: Az új építés kb. 68 m2 és ugyanennyit újítanának fel. Ehhez kapcsolódik
még az udvar rendezése.
Máté Péter: Mennyi pénzt költenének el összesen a Hajléktalan Szállóra és hány fıt tudnak
elhelyezni?
Szegedi Emerencia: A meglévı létszámnál többet nem tudnak majd elhelyezni és
ellátottanként 4 m2-t kell részükre biztosítani.
Dr. Hadházy Ákos: Számára még mindig nem világos hogyan jön össze a 42 millió Ft.
Ismeretei szerint a fejlesztést követıen 6 millió Ft-tal több normatív támogatást tudna az
önkormányzat lehívni.
Szabó Zsolt: A korábbi tárgyalások alkalmával is az volt a kérés, hogy a minimális mőszaki
megoldást kívánja a város megvalósítani.
Dr. Hadházy Ákos: Javasolja, hogy az eredeti önrésszel fogadja el a testület a fejlesztést.
Máté Péter: Amennyiben igénybe vennék az E-ON tulajdonában lévı területet is, akkor nem
kellene bontani. Ésszerőtlennek tartja így ezt a beruházást.
Kıvári László: Megfogalmazza a határozati javaslatot: A bizottság a beterjesztett formában
nem támogatja a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésének megvalósítását. A
bizottság javasolja, hogy a pályázati feltételeknek még megfelelı, csökkentett mőszaki
tartalom kivitelezésére kérjen be ajánlatokat az Önkormányzat.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
36/2010. (XI.23.) GPB határozat
Hajléktalan Szálló bıvítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a beterjesztett formában
nem támogatja a Hajléktalan Gondozási Központ
korszerősítésének megvalósítását. A Bizottság javasolja, hogy
a pályázati feltételeknek még megfelelı, csökkentett mőszaki
tartalom
kivitelezésére kérjen
be ajánlatokat
az
Önkormányzat.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
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10./ napirendi pont
Javaslat felügyelı bizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010.
(X.21.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Máté Péter 15 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 4 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
37/2010. (XI.23.) GPB határozat
Felügyelı bizottsági tiszteletdíjak megállapítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a felügyelı bizottsági tagok
díjazására az alábbi javaslatot teszi a Közgyőlésnek:
Azon gazdasági társaságoknál, ahol korábban is volt
javadalmazás (Szekszárdi Vagyonkezelı Kft., Szekszárdi Vízés Csatornamő Kft., Alisca Terra Kft.), kiegészülve a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel, az elnök díjazása 70.000.Ft/hó, míg a tagok díjazása 55.000.- Ft/hó legyen. A Bizottság
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. és a Szekszárdi Turisztikai
Kft. esetében nem javasolja díjazás megállapítását. A
Bizottság költségtérítést egyik gazdasági társaság felügyelı
bizottságánál sem javasol megállapítani.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

11./ napirendi pont
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy a fıállású alpolgármestert javasolja a bizottság helyettesnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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megállapodásának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó
javaslatot. A Bizottság a polgármester helyettesítésére Dr.
Haag Éva alpolgármestert javasolja delegálni a Társulási
Tanácsba.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
12./ napirendi pont
Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
39/2010. (XI.23.) GPB határozat
Vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek
a
vörösiszap-áradat
károsultjainak
megsegítésére vonatkozó határozati javaslatot.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

13./ napirendi pont
Javaslat víziközmő társulat szervezésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóság-vezetı
Máté Péter 15 óra 21 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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40/2010. (XI.23.) GPB határozat
Vízi közmő társulat szervezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a vízi közmő társulat szervezésére vonatkozó
határozati javaslatot.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

14./ napirendi pont
Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési döntések módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóság-vezetı
Kıvári László: Lehet-e mőszaki tartalom csökkentéssel megvalósítani például a Csalogány
utcai földcsuszamlást?
Märcz László: Még nem kapott ebben a kérdésben hivatalos állásfoglalást a Közigazgatási
Hivataltól.
Dr. Hadházy Ákos: Javasolja, hogy ilyen formában ne támogassa a bizottság a Csalogány
utcai helyreállítást. Véleménye szerint az eredeti mőszaki tartalomra is kiírható lenne a
közbeszerzés.
Märcz László: Javasolja, hogy a Csalogány u., a pinceleszakadások, valamint az ár- és
belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítására induljanak meg az
ajánlatkérések.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
41/2010. (XI.23.) GPB határozat
Vis maior pályázattal kapcsolatos közgyőlési döntések
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a vis maior pályázatokkal
kapcsolatban elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az 1., 2.,
4., 5. és 6. számú határozati javaslatot. A Bizottság javasolja,
hogy a Csalogány utcai partfal, a Bocskai és Kacor utcai
pinceleszakadások, valamint az ár- és belvízvédelmi
létesítményekben bekövetkezett károk helyreállítására a
Polgármesteri Hivatal indítsa meg a szükséges eljárásokat.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
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15./ napirendi pont
Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
Elıterjesztı: Dr. Hadházy Ákos képviselı
Kıvári László 15 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 4 fı bizottsági tag. Az ülés
vezetését Máté Péter elnökhelyettes veszi át.
Dr. Hadházy Ákos: Ismerteti az elıterjesztést. Polgár Tamással közösen készítették el a
felülvizsgálatot. A változással a szılıhegyi terület nyer a legtöbbet. A Gemenc Volán Zrt.
részérıl az volt a kívánalom, hogy kilométer növekedés ne legyen. Dr. Tóth Gyula képviselı
úr javaslatára mondja el, hogy a 89-es járat a módosítást követıen már nem fog a Béla király
tér felé közlekedni, illetve ezután csak egyszer megy be Jobbparásztára. Az 1-es járat kapcsán
is óvatosan kell bánni a kérelemmel. A menetrend módosítását megelızıen 7 óra 15 perckor
indult a járat, most 7 perccel 7 óra után. Kérdıíveken mérték fel ezen járat utasainak a
véleményét és nem volt olyan utas, aki támogatta volna a kérést.
Máté Péter: Annyit nem lehet módosítani, hogy a járatok megvárják egymást?
Dr. Hadházy Ákos: Ez általánosabb kérdés, nem csak erre az egy járatra vonatkozik. Ma már
szigorúan ellenırzik a csatlakozások betartását, azt, hogy a menetrend szerint közlekedjenek a
járatok. Ez a csatlakozás korábban sem mőködött, kb. 15 évvel ezelıtt volt ilyen.
Gyakorlatilag csak plusz járat beiktatásával lehetne a problémát kezelni, ami éves szinten
700.000.- Ft többlet kiadást jelentene. Javasolja, hogy a beterjesztett menetrend-tervezet
elfogadását támogassa a bizottság.
Máté Péter: Fel kellene hívni a Gemenc Volán Zrt. figyelmét a csatlakozások betartására.
Kıvári László 16 óra 5 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.
Dr. Hadházy Ákos: Javasolja továbbá a bizottságnak, hogy a bizottsági keret terhére ítéljen
meg 50.000.- Ft támogatást Polgár Tamás részére, a felülvizsgálatban végzett munkájáért.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
42/2010. (XI.23.) GPB határozat
Tömegközlekedési menetrend módosítása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
javasolja a jegyzınek, hogy a közszolgáltatási szerzıdés
12.2. pontja alapján hagyja jóvá a tömegközlekedési
menetrend elıterjesztés szerinti módosítását. A Bizottság
felkéri a Gemenc Volán Zrt-t, hogy az ütemes menetrend
teljesítése érdekében az egyes csatlakozások betartására
fokozottan ügyeljen. A Bizottság a menetrend
felülvizsgálatában végzett tevékenységéért 50.000.- Ft
összeget biztosít a 2010. évi bizottsági tartalék terhére
Polgár Tamásnak.
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2. A Bizottság Dr. Tóth Gyula képviselı úr javaslata kapcsán
az alábbiakat fogalmazza meg:
− Az 1-es járat korábbi indulására vonatkozóan
kérdıíves felmérés történt a buszon utazók körében és
a felmérés eredménye a jelenlegi indulási idı
megtartását mutatta. Gyakorlatilag csak egy új járat
beiktatásával lehetne a kérésnek eleget tenni.
− A 8-as járat útvonala a megváltozott menetrend szerint
módosul.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóság-vezetı
16./ napirendi pont
Baka István Általános Iskola tetıszigetelésének felújítása
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Szegedi Emerencia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
43/2010. (XI.23.) GPB határozat
Baka István Általános Iskola tetıszigetelésének felújítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a
Városüzemeltetési
és
Fejlesztési
Igazgatóság
által
elıterjesztett javaslatot a Baka István Általános Iskola
tetıszigetelésének felújítása tárgyában és a beérkezett
árajánlatok
alapján
javasolja,
hogy
az
iskola
tetıszigetelésének felújítása kivitelezési munkáit a TETİFOK 96 Kft. (7100 Szekszárd, Csaba u. 17/b.) végezze
474.660.- Ft + 118.665.- Ft ÁFA, bruttó 593.325.- Ft
ellenszolgáltatás fejében a 2010. évi költségvetési rendelet,
intézmények felújítása elıirányzata terhére.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság-vezetı
Pál József igazgatóság-vezetı
17./ napirendi pont
Adventi vásár elıkészítése
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: A november 16-i ülésen elhangzottak alapján javasolja 150.000.- Ft
keretösszeg biztosítását a bizottsági keret terhére.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
44/2010. (XI.23.) GPB határozat
Adventi vásár elıkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 150.000.- Ft keretösszeget
biztosít az adventi várás lebonyolításához a 2010. évi
bizottsági tartalék terhére.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Pál József igazgatóság-vezetı
18./ napirendi pont
A Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Tájékoztatja a bizottságot a november 16-i ülésen elhangzottakról.
Máté Péter: Javasolja, hogy akkor támogassa a bizottság a kérelmet, ha a „Szekszárd Város
Bora” elismerı cím is szerepet kap a filmben.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
45/2010. (XI.23.) GPB határozat
Szekszárd Borvidék Nkft. támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2010. évi bizottsági
tartalék terhére 100.000.- Ft támogatást biztosít a Szekszárd
Borvidék Nkft. (Szekszárd, Táncsics u. 3.) részére a
„Világhírő borok titkaiˇ” címő filmben való megjelenéshez. A
támogatás feltétele, hogy a filmben szerepeljen a Szekszárd
Város Bora elismerı cím adományozása, annak története.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Pál József igazgatóság-vezetı
19./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Kft-vel való együttmőködésre
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: A november 16-i ülésen elhangzottak alapján ismerteti a határozati javaslatot.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
46/2010. (XI.23.) GPB határozat
Együttmőködés a KT-Dinamic Kft-vel
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri
a KT-DINAMIC Kft. ügyvezetıit, hogy dolgozzanak ki
alternatívákat tartalmazó javaslatot azokról a közhasznú
tevékenységekrıl,
amelyeket
a
csökkent
munkaképességőek el tudnának látni az önkormányzati
feladatok közül.
2. A Bizottság támogatja, hogy a nyilvános WC-ket 2011.
január 1-tıl a KT-DINAMIC Kft. üzemeltesse.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóság-vezetı
KT-DINAMIC Kft. ügyvezetıi
20./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóságvezetı
Kıvári László: Javasolja, hogy 5.000.- Ft/m2 vételárat állapítson meg a bizottság.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
47/2010. (XI.23.) GPB határozat
Önkormányzati ingatlan értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévı 6435 hrsz-ú - önálló beépítésre
nem alkalmas - területet telek kiegészítésként Bucher József
Szekszárd, Alkotmány u. 39. számú lakos részére 5000 Ft/m2
vételáron értékesíti azzal, hogy a területen elhelyezkedı
ideiglenes építmény elbontásáról vevınek gondoskodnia kell.
A telek összevonással kapcsolatos munkarészek elkészítése és
az ehhez kapcsolódó földhivatali eljárás költsége vevıt
terheli.
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés aláírására.
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Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Dr. Göttlinger István igazgatóságvezetı
21./ napirendi pont
Simon Andrea belterületbe csatolási kérelme
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Dr. Hadházy Ákos 16 óra 21 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 4 fı bizottsági tag.
Kıvári László: A november 16-i ülésen elhangzottak alapján ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
48/2010. (XI.23.) GPB határozat
Simon Andrea belterületbe csatolási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a választókerület képviselıjének bevonásával
vizsgálja meg a szılıhegyi sportpálya kihasználtságát és
esetlegesen építési telkek kialakítását a területen. A Bizottság
a vizsgálat eredményének ismeretében tér vissza Simon
Andrea belterületbe csatolási kérelmére.
Határidı: 2010. december 15.
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
22./ napirendi pont
Javaslat a „Cenci néni” keresztjének felújítására
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László: A november 16-i ülésen elhangzottak alapján ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
49/2010. (XI.23.) GPB határozat
„Cenci néni” keresztjének felújítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja „Cenci néni”
keresztjének 150.000.- Ft + ÁFA ellenében történı felújítási
és állagmegóvási munkáinak elvégzését a 2010. évi
költségvetési rendelet mőemlékvédelmi alapja terhére.
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Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Herr Teréz fıépítész
23./ napirendi pont
Ajánlat a Parászta-patak mederkotrására
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Märcz László: A két lépcsı közti szakasz kotrására elızetesen kértek árajánlatot a SzekszárdPaksi Kft-tıl, ami 1.300.000.- Ft volt. Elmondja, hogy a lakók továbbra is ragaszkodnának a
híd elbontásához.
Máté Péter: Véleménye szerint elsı lépcsıben csinálják meg a 400 méteres szakasz kotrását,
aztán meglátják, hogy milyenek a tapasztalatok. Javasolja, hogy nyílt eljárás alapján válasszák
ki a kivitelezıt.
Märcz László: Ha a két fenék közt mélyítik a medret, akkor abba a hídgyőrő is beleesik.
Kıvári László: A jövı évi pályázatoknál figyelembe kell venni ezt a beruházást.
Máté Péter: A bontani kért hídtól a következı átereszig javasolja a mederkotrást elsı
lépcsıben. A tapasztalatok alapján lehet folytatni a mederkotrást.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
50/2010. (XI.23.) GPB határozat
Parászta-patak mederkotrása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy elsı lépcsıben a Parászta-patak két áteresze
között szakaszának kotrási munkáira kérjen árajánlatot
szakvállalkozásoktól, nyílt eljárás keretében. A Bizottság a
kivitelezést követıen, a tapasztalatok ismeretében dönt a
patak további szakaszának kotrásáról.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság-vezetı
24./ napirendi pont
Közlekedési renddel kapcsolatos lakossági kérelmek
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Sandi József kérelme
Máté Péter: Javasolja, hogy a hivatal vizsgálja meg a Béri B. Á. u. 123-125. sz. épületek
elıtti parkolókban lévı mozgáskorlátozott parkolóhelyek kihasználtságát és annak
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függvényében alakítson ki mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyet a Béri B. Á. u.
119. sz. épület elıtt.
Molnár József, Bısze Lajosné és Máté József kérelme
Máté Péter: Támogatja a kérelmeket. Javasolja továbbá, hogy a Kecskés F. u. 4/B. elıtt lévı
mozgáskorlátozott parkoló táblát helyezze át a hivatal az Alkotmány u. 41. számú épület elé, a
szélsı parkoló álláshoz.
Böndök János kérelme mozgáskorlátozott parkoló kialakítására
Máté Péter: Támogatja a kérelmet.
Formadi Anna kérelme mozgáskorlátozott parkoló kialakítására
Máté Péter: Egyeztetni kellene, hogy pontosan melyik parkolóba kéri a tábla kihelyezését.
Sebestyén Ferenc KRESZ tábla levétel iránti kérelme
Máté Péter: Ez elsısorban a KRESZ betartásán múlik, nem támogatja a kérelmet.
Bajnok Balázs kérelme parkoló gátló szerkezet elhelyezésére
Máté Péter: Nem támogatja.
Kiss István kérelme súlykorlátozó tábla elhelyezésére
Máté Péter: Abba az utcába csak akkor közlekednek nehéz gépjármővek, ha valamilyen
építkezés van. Nem támogatja a kérelmet.
Heltai László parkolás iránti kérelme
Máté Péter: A körzetben sok gond van a parkolással. Az egész Alkotmány lakótelepre,
valamint a Wesselényi utca déli oldalára is be kellene vezetni az 1 órás idıkorlátot. Ez viszont
azzal jár, hogy akinek az adott házban nincs bejelentett lakcíme, annak óránként állítani kell a
tárcsát. Tájékoztatni kell a kérelmezıt, hogy mivel jár a kérése. Célszerő lenne, ha ezek
ismeretében a többi lakó állásfoglalását is beszerzné.
Béri B. Á. u. 123. sz. épület lakóinak kérelme KRESZ tábla elhelyezésére
Csernus Péter: Ez egy négy szintes épület és mindig van szabad parkolóhely. Nem támogatja
a kérelmet.
A Kölcsey ltp. 21-25. sz. alatti üzletek parkolási gondja
Máté Péter: A bizottság ebben a kérdésben már döntött, nem támogatja a kérelmet. Javasolja,
hogy a hivatal mérje fel, hogy az üzlettulajdonosok mennyivel tudnának hozzájárulni
merıleges parkolóhelyek kialakításához.
További hozzászólás nem volt.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel az elhangzottak alapján a határozati javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
51/2010. (XI.23.) GPB határozat
Közlekedési renddel kapcsolatos kérelmek
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi közutak forgalmi
rendjének módosítására beérkezett kérelmekre az alábbi
döntést hozza:
1. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
vizsgálja meg a Béri B. Á. u. 123-125. sz. elıtti
parkolókban lévı mozgáskorlátozott parkolóhelyek
kihasználtságát és annak függvényében alakítson ki
mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyet a Béri.
B. Á. u. 119. sz. épület elıtt.
2. A Bizottság támogatja az Alisca u. 6. szám alatti panelház
és a Zöldkert u. 10. szám alatti épület elé mozgássérült
személyek számára fenntartott parkoló kialakítását.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Kecskés F. u. 4/B. számú épület elıtt lévı
mozgáskorlátozott táblát helyezze át az Alkotmány u. 41.
számú épület elé, a szélsı parkoló álláshoz.
4. A Bizottság támogatja Böndök János kérelmét és felkéri a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
alakítson
ki
mozgáskorlátozott személyek számára fenntartott parkolót
a Kölcsey ltp. 36. számú épület elıtti 6 db parkoló
egyikébıl.
5. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
egyeztessen Formadi Annával a kért mozgáskorlátozott
parkoló pontos helyérıl.
6. A Bizottság nem támogatja Sebestyén Ferenc kérelmét,
mivel a kapubejárókban történı megállás elsısorban a
KRESZ betartásán múlik.
7. A Bizottság nem támogatja Bajnok Balázs parkolást gátló
szerkezet kihelyezésére vonatkozó kérelmét.
8. A Bizottság nem támogatja az 5,5 t súlykorlátozó tábla
visszahelyezését a Zengı u. és Venyige u.
csatlakozásánál, mivel tehergépjármővek az adott
útszakaszt csak építkezés idején használják.
9. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa Heltai László társasházkezelıt az 1 órás
idıkorlátozás következményeirıl és a kérelmezı
egyeztessen a lakókkal is az 1 órás várakozási tilalom
bevezetésének szükségességérıl.
10. A Bizottság nem támogatja a Béri B. Á. u. 123. sz. épület
lakóinak kérelmét, mivel a parkolók kihasználtsága nem
indokolja „behajtani tilos, kivéve engedéllyel” tábla
kihelyezését.
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11. A Bizottság fenntartja a 87/2010. (IV.14.) GMB számú
határozatban, a Kölcsey ltp. 21-25. sz. épületek elıtti
áruszállítás kapcsán hozott döntését. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg parkoló
állások kialakításának lehetıségét az utcában a járda
rovására és egyeztessen az üzlettulajdonosokkal abban,
hogy a beruházáshoz mennyivel tudnak hozzájárulni.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság-vezetı

25./ napirendi pont
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. évi munkatervére (I. változat)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
52/2010. (XI.23.) GPB határozat
A GPB 2011. évi munkaterve (I. változat)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a 2011. évi
munkatervének I. fordulóra beterjesztett változatát. A
Bizottság a munkaterv véglegesítésére a Közgyőlés
munkatervének ismeretében visszatér.
A munkaterv I. fordulós változata a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
26./ napirendi pont
Megjelenés a „Minıségi Borok és Ételek” címő magazinban
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: A címlapon történı megjelenést a Magyar Borok Háza felvállalja, így
100.000.- Ft + ÁFA lenne az a költség, ami a várost terhelné.
Csernus Péter: Nem ismeri a magazint. Véleménye szerint az ajánlat elsısorban arról szól,
hogy hirdetıt keres az újság.
Máté Péter: Ettıl függetlenül jó kezdeményezésnek tartja, hogy a város bora megjelenjen.
Varga András: Javasolja, hogy kérjenek 10 példányt a kiadótól a november-decemberi
számból.
További hozzászólás nem volt.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
53/2010. (XI.23.) GPB határozat
Megjelenés a Borok és Ételek Magazinban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2010. évi bizottsági
tartalék terhére 100.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség hivatalos
orgánumában, a „Minıségi Borok, Ételek” címő magazinban
történı 1 oldalas megjelenéshez. A magazinban a szekszárdi
borvidék és a Szekszárd Város Bora elismerı cím
adományozása kerül ismertetésre.
A Bizottság kéri a kiadót, hogy a megrendelés ellenében 10
példányt biztosítson az Önkormányzatnak a magazin
november-decemberi számából.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
Pál József igazgatóság-vezetı
27./ napirendi pont
Beszámoló a bizottsági határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Varga András: Tájékoztatja a bizottságot a folyamatban lévı ügyekrıl.
Märcz László: A polgármester úr késrésére együtt kezelik az alközpont, a számítógép
beszerzés, a vezetékes telefonszolgáltatás, a Szent László – Várköz összekötı út kapcsán
szükséges ingatlanvásárlás és az alépítmény bérleti díj kérdését és ennek megfelelıen folynak
a tárgyalások a Magyar Telekommal. Emellett a térfigyelı kamerák telepítésére is adnak
árajánlatot.
Máté Péter: Ha web kamerákat telepítenének, akkor azokat a honlapról is lehetne követni és
jóval kevesebb pénzbe kerülne. Ez lenne a város fı célja és nem a Rendırség által kért
térfigyelı rendszer. Fel lehetne tenni akár 40-50 db web kamerát is.
Märcz László: Ettıl függetlenül célszerő lenne megtekintetni egy üzemelı térfigyelı
rendszert.
Varga András: A temetı tartalékterületén feldepózott föld értékesítésére a Közgyőlés
felhatalmazta a bizottságot. Kéri, hogy állapítsa meg a bizottság a vételárat.
Máté Péter: Javasolja, hogy magánszemélyek részére 400.- Ft/m3 + ÁFA ellenében
értékesítsék a földet.
További hozzászólás nem volt.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

54/2010. (XI.23.) GPB határozat
Föld értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 173/2010. (VII.9.)
szekszárdi öh-ban kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja,
hogy a Polgármesteri Hivatal magánszemélyek részére 400.Ft/m3 + ÁFA ellenében értékesítsen a temetı tartalék területén
feldepózott földbıl.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

A bizottság elnöke további napirendi pont nem lévén a nyilvános ülést 16 óra 45 perckor
berekeszti.

k . m . f.
Kıvári László
GPB elnök
Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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