SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-12/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. május 18. (hétfő) napján 10 órakor a Szekszárdi Babits
Mihály Kulturális Központ Remete termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes,
Gyurkovics János, Szabó Balázs György, dr. Mezei
László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Csillagné Szánthó Polixéna képviselő,
Kerekes László képviselő,
Varga András osztályvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn jogász,
A jegyző megbízásából: dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 10 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
elfogadott.
dr. Bodor Adrienn jogász: A kiküldött napirendi pontokhoz az alábbiak felvételét javasolja:
- „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat
keretében kiviteli tervek elkészítésére” közbeszerzési értékhatár alatti pályázat eredményéről
- Önerő biztosítása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú „A komplex
egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázathoz
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:

1

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
1. napirendi pont:
Beszámoló az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi
tevékenységéről
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(104. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
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7. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(107. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
8. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014. évi tevékenységéről
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
9. napirendi pont:
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
10. napirendi pont:
Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2014. évi tevékenységéről
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Huszár Tibor ügyvezető igazgató
11. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói
feladatainak ellátására
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető
NYILVÁNOS ÜLÉS:
12. napirendi pont
„ALISCA” Lakásszövetkezet forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
13. napirendi pont
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
14. napirendi pont
Eördögh Attila Csatári utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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15. napirendi pont
Mátyás király utcai lakosok kérelme
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
16. napirendi pont
Schneider Antal Csapó utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
17. napirendi pont
Peratin Kft. kérelme
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
18. napirendi pont
Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
19. napirendi pont
Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
20. napirendi pont
Kocsmár István telek-kiegészítési kérelme
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
21. napirendi pont
Ifjúsági Unió kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
22. napirendi pont
„„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére” közbeszerzési értékhatár alatti pályázat
eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
23. napirendi pont
Önerő biztosítása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázathoz
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
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azonosítószámú

„A

komplex

A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját, melyen meghozta 147-155/2015. (V.18.)
határozatait.
A nyilvános ülés 11 óra 37 perckor folytatódik. Jelen van 7 fő bizottsági tag.
12. napirendi pont
„ALISCA” Lakásszövetkezet forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette a Lakásszövetkezet kérelmét.
Máté Péter elnökhelyettes: Helyszín bejárást követően elmondta, hogy a Béri B. Á. u. 2224. előtt már található egy fekvőrendőr. Nem tartotta indokoltnak további fekvőrendőr
telepítését.
Varga András osztályvezető: A „lakó-pihenő övezetre” vonatkozó szabályok ismertetése
után, nem tartotta indokoltnak ennek kijelölését.
Kővári László elnök: A Béri B. Á. u 32. számú épület elé természetesen jár a
mozgáskorlátozott tábla, ha ilyen személy lakik ott. Az előterjesztés további javaslatait nem
javasolja támogatni a Bizottságnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 156/2015. (V.18.) határozata
az „ALISCA” Lakásszövetkezet forgalmi rend módosításával
kapcsolatos kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az „ALISCA”
Lakásszövetkezetnek forgalmi rend módosítással kapcsolatos kérelmét
és az alábbi döntést hozza:
Nem támogatja a Kölcsey ltp. 1-2, 5-9., 10-14. előtti terület
lakó- pihenő övezetbe sorolását;
Nem támogatja a Kölcsey ltp-en fekvőrendőr, sebességkorlátozó
tábla kihelyezését;
Nem támogatja a Béri B. Á. u. 24-32. számú épület elé
fekvőrendőr kihelyezését;
Támogatja a Béri B. Á. u. 24-32. számú épület elé
mozgáskorlátozott tábla kihelyezését.
Határidő:
Felelős:

2015. május 30.
Märcz László igazgatóság vezető
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13. napirendi pont
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Beszámolt az előterjesztésben szereplő ingatlanról. Kiemelte a
300 ezer forintos vételárat, amit magasnak ítélt meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 157/2015. (V.18.) határozata
Nyilatkozat az elővásárlási jog gyakorlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága nyilatkozik, hogy az Önkormányzat
nem kíván élni a szekszárdi 7190 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
elővásárlási jogával.
Határidő:
Felelős:

2015. május 27.
Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont
Eördögh Attila Csatári utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter elnökhelyettes: A Csatári utcába kihelyezendő megállni tilos táblával
kapcsolatban elmondta, hogy akik eddig megálltak ott, azok ezután is meg fognak állni. Akik
eddig a KRESZ szabályait betartva használták azokkal szemben hátrányt jelent.
Szabó Balázs képviselő: Bolttal szemben lévő zöld területen lehet parkolót kialakítani?
Varga András osztályvezető: Nem, mert az a terület magántulajdon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 158/2015. (V.18.) határozata
Eördögh Attila Csatári utca forgalmi rend módosításával
kapcsolatos kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Eördögh Attilának a Csatári
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utcában megállni tilos tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem
támogatja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 30.
Märcz László igazgatóság vezető

15. napirendi pont
Mátyás király utcai lakosok kérelme
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Korábban volt már a gyalogátkelőhely létesítéséről szó, tervet is
készítettek, csak az engedélyezésnél elakadt az ügy.
Kővári László elnök: Több alkalommal és több helyen is akartak gyalogátkelőhelyet, de a
közlekedési hatóság ebben nem volt partner, illetve a létesítésével kapcsolatos szabályzás,
előírás is szigorodott.
Szabó Balázs bizottsági tag: Fekvőrendőr létesítése túlzottan lelassítaná a forgalmat, ezért ez
nem megoldás.
Kővári László elnök: Javasolta, hogy a gyalogátkelőhely létesítését vizsgálják meg.
Máté Péter elnökhelyettes: A kérés jogos, de számtalan a környéket érintő hasonló kérés
érkezett be hozzájuk, így alapos vizsgálatok szükségesek az ügy rendezése érdekében.
Varga András osztályvezető: A játszótér kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy
kialakítására nincs lehetőség, mivel nem önkormányzati tulajdonú területről van szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 159/2015. (V.18.) határozata
Mátyás király utcai lakosok kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Mátyás király utcai
lakosok kérelmét az utca közlekedési helyzetével kapcsolatban és az
alábbi döntést hozza:
1. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Mátyás király
utcában, a Petőfi utca- Csaba utca- Árpád utca kereszteződésében
a gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségét vizsgálja meg és
készítsen költségvetési kalkulációt a létesítésről.
2. A Bizottság nem támogatja a Mátyás király utcában 30-as
sebességkorlátozó tábla és fekvőrendőr kihelyezését.
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3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Gyakorló
Iskola mellé parkolók kialakítását vizsgálja meg és készítsen
költségvetési kalkulációt létesítéséről.
4. A Bizottság – nem önkormányzati terület lévén szó- hatáskör
hiányában nem támogatja a Gyakorló Óvoda előtti zöldterületen
játszótér kialakítását.
Határidő:
Felelős:

2015. május 30.
Märcz László igazgatóság vezető

16. napirendi pont
Schneider Antal Csapó utca forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: A megállni tilos tábla kihelyezéséről a helyszíni bejárást követően
döntenek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 160/2015. (V.18.) határozata
Schneider Antal Csapó utca forgalmi rendmódosításával
kapcsolatos kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Schneider Antalnak a Csapó
utcában megállni tilos tábla kihelyezésére vonatkozó kérelméről való
döntést elnapolja és a helyszíni bejárást követően dönt a kérelemről.
Határidő:
Felelős:

2015. május 30.
Märcz László igazgatóság vezető

17. napirendi pont
Peratin Kft. kérelme
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Milyen forrásból tudják rendezni az eseményeket?
dr. Bodor Adrienn jogász: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Peratin Kft.
közötti együttműködési megállapodás alapján történik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 161/2015. (V.18.) határozata
Peratin Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Peratin Kft-nek (7100 Tolna,
Lehel u. 10/a.) a „Szekszárdi Pünkösdölés” elnevezésű rendezvény
kapcsán a Prométheusz park, a Liszt Ferenc tér és a Szent István tér
közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati és bérleti díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. május 20.
Märcz László igazgatóság vezető

18. napirendi pont
Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
(91. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Árajánlatok beszerzésével kapcsolatos problémák lezárását
követően a Netcontrol Kft. ajánlatát fogadták el. A galamb állomány gyérítését 35 nap alatt
vállalták. Érintett házak közös képviselőivel egyeztettek és vállalták, hogy a darabonkénti fele
költséget kifizetik. Erre a célra létrehoztak egy külön alszámlát, amire várják
vállalkozásoktól, bankoktól is a hozzájárulást, hogy a költségvetésük elég legyen.
Szabó Balázs bizottsági tag: A végrehajtás ellenőrzése hogyan fog történni?
Máté Péter elnökhelyettes: A közterület felügyelők az egész folyamatot végig felügyelik. A
területet díjmentesen biztosítja az önkormányzat. Kiemelte, hogy bárki számolhatja a
galambokat, aki érintett az ügyben.
Szabó Balázs bizottsági tag: Hány darab galambról van szó?
Máté Péter elnökhelyettes: Nagyjából 4- 5 ezer darab parlagi galambról van szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 162/2015. (V.18.) határozata
„Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási
területén” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményéről
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási
területén.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Netcontrol Kft.vel (7100 Szekszárd, Sport utca 8.) kössön szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
Dr. Varga Katalin jegyző
Farkas Éva osztályvezető

19. napirendi pont
Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Röviden összefoglalta az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal , 1
nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 163/2015. (V.18.) határozata
„Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Alisca Autócentrum Kf.-vel (7100 Szekszárd, Bátaszéki u. 130-132.)
kössön szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
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Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
Dr. Varga Katalin jegyző
Farkas Éva osztályvezető

20. napirendi pont
Kocsmár István telek-kiegészítési kérelme
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolta az egységes telek-kiegészítésre vonatkozó m2 árat, ami jelen
esetben 3000 ft/ m2 összegben kerül megállapításra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 164/2015. (V.18.) határozata
Kocsmár István telek-kiegészítési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága – a Polgármesteri Hivatal javaslatát
figyelembe véve - hozzájárul az önkormányzati tulajdonú szekszárdi
4276/47 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanból cca. 21 m2
nagyságú terület telek-kiegészítés keretében (a 4276/41 hrsz-ú
ingatlanhoz kapcsolódóan) történő értékesítéséhez 3000 Ft/m2 vételár
ellenében. Az értékesítés feltétele, hogy a 4276/47 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa – Kocsmár István Szekszárd, Alkony u. 1. – megszerezze
a 4276/40 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Märcz László igazgatóság vezető

21. napirendi pont
Ifjúsági Unió kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kérelemben 2 200 Ft-os közterületi díjhasználat elengedését
kérték.
Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 165/2015. (V.18.) határozata
Ifjúsági Unió kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Ifjúsági Uniónak (7100
Szekszárd, Táncsics u. 2.) a „Ne légy birka” elnevezésű rendezvény
kapcsán a Prométheusz park közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati
díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. május 20.
Märcz László igazgatóság vezető

22. napirendi pont
„„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére” közbeszerzési értékhatár alatti pályázat
eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést. A pályázatban rendelkezésre álló
fedezet 38 100 Ft összeggel alacsonyabb, mint a beérkező legkedvezőbb ajánlat, ezért az
eljárás sikeres zárásához szükséges a fedezet biztosítása. Kéri a Bizottságot, hogy támogassa a
pályázat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 166/2015. (V.18.) határozata
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat keretében
kiviteli tervek elkészítésére” közbeszerzési értékhatár alatti
pályázat eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV
Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
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Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Gadácsi Tibor egyéni
vállalkozóval (7100 Szekszárd Tavasz u. 6/A.) kössön szerződést,
amennyiben SZMJVÖ Közgyűlése a szükséges fedezet, 38.100 Ft
önerő kiegészítéshez hozzájárul.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. május 18.
Farkas Éva osztályvezető
dr. Varga Katalin jegyző

23. napirendi pont
Önerő biztosítása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázathoz
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

azonosítószámú

„A

komplex

Farkas Éva osztályvezető: Az előterjesztések különbségét összefoglalta annyiban, hogy itt
nem a beszerzési eljárást kell a Közgyűlésnek jóváhagynia, hanem az önerő összegével kell
kiegészítenie a pályázatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 167/2015. (V.18.) határozata
Önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésének elfogadásra
javasolja az önerő biztosítását a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú „ A komplex egészségügyi alapellátás fejlesztése”
című pályázathoz.
Határidő:
Felelős:

2015. május 18.
Kővári László elnök

Gyurkovics János bizottsági tag szóbeli előterjesztésként új napirendi pont megtárgyalását
kéri. Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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24. napirendi pont
Akadálymentes rámpa építése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János képviselő
Gyurkovics János bizottsági tag: Zöldkert u. 22. sz. alatt lévő társasház lakóközössége több
tagja mozgásában korlátozott. Szeretnék, ha a bejárathoz vezető lépcsők mellé egy
akadálymentes rámpát létesítenének.
Máté Péter elnökhelyettes: A helyszín bejárása megtörtént. A terület tulajdonosi hátterének
tisztázását követően minél hamarabb el kell kezdeni a rámpa létesítését.
A földszintre vezető öt lépcsőt a társasháznak kell megoldania.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 168/2015. (V.18.) határozata
akadálymentes rámpa építéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Zöldkert u. 22. szám alatt
társháznál a közterületre egy akadálymentes rámpa haladéktalan
létesítését jóváhagyja.
2. A Bizottság a társasház bejáratához vezető lépcsők
akadálymentesítéséről hatáskör hiányában nem tud dönteni, mert a
lépcső nem közterületen helyezkedik el, hanem a társasház
tulajdonában van.
Határidő:
Felelős:

2015. június 15.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóság vezető

További nyilvános ülésen lévő napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 12 óra
09 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő
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Készítette:
dr. Aradi Péter
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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