SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-17/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. október 30. napján (szerdán) 14 óra 10 perckor a
Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalóban megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Ilosfai
Gábor és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Késıbb érkezett:

Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag, Dr. Tóth Csaba Attila
bizottsági tag

Távolmaradt:

Csernus Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal alelnöke

A jegyzı megbízásából: dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
Bálint Zoltán, a Szekszárdi
ügyvezetıje

Vagyonkezelı

Kft.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnök-helyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az alábbi napirendi pontok levételét
kéri az elıterjesztı:
- 9./ napirend - „A DDOP-5.1.2/B-11-2012-002 azonosítószámú, Szekszárd MJV
közösségi közlekedésének fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán költség-haszon elemzés
és finanszírozási hiány számítás szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
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-

16./ napirend - Beszámoló a Wunderland Kindergarten teraszának felújításáról (145.
számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Továbbá tájékoztatja a Bizottságot, hogy az alábbi elıterjesztések napirendre történı
felvételére érkezett javaslat:
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
- "Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A
Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre" tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(152. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
- SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Szentgyörgyi A. u. 6. szám alatt, a Dienes
Valéria Általános Iskola területén lévı könnyőszerkezetes iskolaépületek bontási
munkáinak elvégzése
(151. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László
- A VOSZ Tolna Megyei Szervezetének kérelmérıl
(153. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fajszi Lajos VOSZ megyei elnök
Javasolja továbbá, hogy a meghívóban kiküldött napirenden 3. szám alatt nyilvántartott
javaslat az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészének felosztására napirendet a
Bizottság, a beérkezett szerzıdéstervezetekre tekintettel tárgyalja zárt ülésen. Tájékoztatja a
Bizottságot, hogy Bálint Zoltán úr a Szekszárdi Vasárnap új fıszerkesztıjével együtt csak
késıbb tud becsatlakozni a Bizottság munkájába, így javasolja, hogy a Szekszárdi Vasárnap
kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról szóló napirend tárgyalására a
nyílt ülés utolsó napirendjeként kerüljön sor.
Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány úr megtisztelı jelenlétére és elfoglaltságaira tekintettel
javasolja, hogy a rendırkapitány urat érintı Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány kérelme és a Javaslat együttmőködési megállapodás kötésére a térfigyelı
kamerarendszer rendırségi kezelésére címő napirendek kerüljenek elıre. Kéri a napirend
elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította
meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1./ napirend
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(244. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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2./ napirend
Javaslat együttmőködési megállapodás kötésére a térfigyelı kamerarendszer rendırségi
kezelésére
(254. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(245. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
4./ napirend
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
(250. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
5./ napirend
Tájékoztatók:
- Tájékoztató a szekszárdi légimentı bázis létesítésérıl (tajekoztato1)
- Tájékoztatás a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységérıl
(tajekoztato2)
6./ napirend
Az Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelme
(144. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Módos Ernı Nagymester
7./ napirend
„Rekultivált hulladéklerakó részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(138. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
8./ napirend
„Szekszárd város szemétgyőjtı kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos
munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(139. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirend
A Jantner Fotó Kft. kérelme
(140. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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10./ napirend
Rizling u. 11. számú ingatlan mögötti gépkocsibejáró bıvítéséhez kért elvi közútkezelıi
hozzájárulás
(141. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirend
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) kérelme
(142. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./ napirend
Kérelem elıvásárlási jog törlésére
(143. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
13./ napirend
Javaslat az önkormányzati intézmények vizesblokkjainak festésére
(146. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(147. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
15./ napirend
Peresics János ingatlanvételi kérelme
(148. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
16./ napirend
Bérleti szerzıdés módosítása vízi közlekedési és sporteszközök tárolása céljából
(149. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
17./ napirend
Mészáros Pál ingatlanvételi kérelme
(150. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
18./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
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19./napirend
"Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A
Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre" tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(152. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
20./ napirend
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Szentgyörgyi A. u. 6. szám alatt, a Dienes
Valéria Általános Iskola területén lévı könnyőszerkezetes iskolaépületek bontási
munkáinak elvégzése
(151. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László
21./ napirend
A VOSZ Tolna megyei szervezetének kérelmérıl
(153. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fajszi Lajos VOSZ megyei elnök
22./ napirend
Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
(252. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezetı
ZÁRT ÜLÉS:
23./napirend
Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(259. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
24./ napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévı egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálói
feladatai gazdasági társaságban történı ellátására
(255. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens
Meghívott: Ribling Júlia könyvvizsgáló
25./ napirend
Javaslat az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészének felosztására
(256. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezetı

1./ napirend
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(244. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, majd felkéri Rendırkapitány Urat az
elıterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásának kifejtésére.
Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány: Tájékoztatta a Bizottságot a Szekszárdi
Rendırkapitányság szervezeti egységeinek elhelyezkedésében történı változásokról, így a
Közlekedésrendészeti Osztály Tartsay utcai épületbe történı költözésérıl és az irodabútorok
elavultságáról. Elmondta továbbá, hogy a Szekszárdi Rendırkapitányság csak
Önkormányzattól fogadhat el anyagi támogatást, Alapítványtól nem, ezért kéri az
Önkormányzat segítségét abban, hogy az Alapítvány által felajánlott összeget közérdekő
kötelezettségvállalásként fogadja be és egyben továbbítsa a kapitányságuk számára irodabútor
és irodatechnika beszerzése céljából.
Dr. Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László elnök: Megköszöni a Rendırkapitány úr tájékoztatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
276/2013. (X.30.) határozata
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja A Szekszárd és
Környéke
Közbiztonságáért
Alapítvány
kezdeményezését.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László elnök

2./ napirend
Javaslat együttmőködési megállapodás kötésére a térfigyelı kamerarendszer rendırségi
kezelésére
(254. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány: Tájékoztatta a Bizottságot, hogy jelen együttmőködési
megállapodással rendezıdik jogilag és szakmailag is a térfigyelı kamerarendszer helyzete. A
rendszer tekintetében a tulajdonos és a felhasználó két külön jogi személy, így jelen
megállapodással a felek szerepe és felhatalmazása jogilag is tisztázódik. A Szekszárdi
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Rendırkapitányságon belül rezsimintézkedéssel kerül szabályozásra a térfigyelı
kamerarendszer használata. Így a jogszabályi elıírásoknak való megfelelés, az adatvédelmi
szabályok maradéktalan betartása már biztosítható.
Kıvári László elnök: Megköszöni a Rendırkapitány úr tájékoztatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
277/2013. (X.30.) határozata
a térfigyelı kamerarendszer rendırség általi
kezelésérıl szóló együttmőködési megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az Önkormányzat és
a Szekszárdi Rendırkapitányság között a közterületi
kamerarendszer kezelésére vonatkozó
térfigyelı
együttmőködési megállapodást.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László elnök

3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(245. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: A honlapon a távhırıl szóló rendelet hatályos?
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: A hatályos rendelet van fent a honlapon. És a
héten ugyanezen témában folytatott telefonbeszélgetésre reagálva elmondja, hogy a
távhıszolgáltatásról szóló jogszabály lehetıséget biztosít, hogy az önkormányzati rendelet
díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket tartalmazzon.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: A probléma az, hogy a ténylegesen fizetendı díjak alapvetıen
eltérnek díjkalkulációtól.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: A jogszabályban a felhatalmazó rendelkezés él.
Az önkormányzati rendelet tartalmazhat díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
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Ilosfai Gábor bizottsági tag: Továbbra is sérelmezi, hogy a díjképzés alapján fizetendı díj,
nem egyezik meg a valóban fizetendıvel. Az állami számítási metódusról pedig nincs
információ. Megfontolásra javasolja, a kivételét.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: A jogszabály jelenleg is biztosít felhatalmazást
az önkormányzatok számára a hivatkozott feltételek önkormányzati rendeletben történı
rögzítésére. Az más kérdés, hogy a hatályos rendelet jelenlegi törvényi összhangjára
vonatkozó felülvizsgálatát javasolt elvégezni, ami szerepel is a jegyzı által kiadott intézkedési
tervben.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: Mi a helyzet abban az esetben, amikor a szolgáltató és a
fogyasztó között vita van. Mit kell alapul venni? Van egy szekszárdi család, aki kiszámolták,
hogy a rendelet alapján mennyit kellene fizetni és valójában mennyit fizetnek. Az eredmény
az, hogy 40%-kal többet fizetnek, mint ami az önkormányzati rendeletben szereplı képlet
alapján születetett érték.
Kıvári László elnök: Az árhatóság nem önkormányzat.
Máté Péter elnök-helyettes: Azóta 40%-kal többet fizet, amióta nem az önkormányzat az
árhatóság?
Ilosfai Gábor bizottsági tag: Nem ezt mondta. Decemberben vagy januárban fel lett emelve
a távhı díja, majd csökkentve lett valamennyivel. Az emberek többet fizetnek, mint egy évvel
ezelıtt, bárki bármit is mond. De jelenleg nem ez a kérdés. A probléma az, hogy a díjképlet
alapján kiszámított díjnál 40%-kal magasabb az önkormányzattól független árhatóság által
megszabott díj.
Máté Péter elnökhelyettes: A távhı szolgáltató felé miért nem reklamálja meg.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: Természetesen reklamált. De a távhı szolgáltató közölte, hogy
az árhatóság megállapítja a díjat, ı pedig annak megfelelıen számláz. Ebbıl adódik a
probléma.
Kıvári László elnök: Az egységnyi energia árában nem volt növekedés, ezek szerint eddig is
40 %-kal többet fizetett. Javasolja, hogy egy külön alkalommal térjenek vissza a kérdésre és
beszéljenek továbbá az elıterjesztésrıl.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: A rendeletekhez kapcsolódóan jelzi a problémát. Utána kell
nézni, mert probléma biztos, hogy van. A Csokonai utca 11-ben nyáron vitás helyzet alakult
ki, az eljárás végén pedig a szolgáltató be is vállalta a különbözetet, mert túlszámlázott.
Kıvári László elnök: Az egyégnyi energia árában nem volt növekedés, az hogy ténylegesen
mennyi díj, az attól is függ, hogy milyen az idıjárás, mennyire volt hideg stb. Az egységnyi
energia ára évek óta nem változott. A felvetett kérdés, fontos. Utána kell nézni és vissza kell
rá térni. Az elıterjesztett rendeletmódosításokra való visszatérést kéri.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag bejön az ülésterembe, jelen van 6 fı bizottsági tag.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen és 1 nem
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
278/2013. (X.30.) határozata
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja
az
egyes
önkormányzati rendeletek módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László elnök

4./ napirend
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
(250. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
Feri Blanka osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
279/2013. (X.30.) határozata
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Magyar
Zarándokút
Önkormányzati
Társulás
társulási
megállapodásának módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László elnök

5./ napirend
Tájékoztatók:
- Tájékoztató a szekszárdi légimentı bázis létesítésérıl (tajekoztato1)
- Tájékoztatás a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységérıl
(tajekoztato2)
Kıvári László elnök: Ismerteti a szekszárdi légimentı bázis létesítésérıl szóló tájékoztatót.
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Megállapítja, hogy a Bizottság – határozathozatal nélkül- tudomásul vette a szekszárdi
légimentı bázisról szóló tájékoztatót.
Varga András osztályvezetı: Ismerteti a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai
tevékenységérıl szóló tájékoztatót.
Megállapítja, hogy a Bizottság – határozathozatal nélkül- tudomásul vette a MAHIR
Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységérıl szóló tájékoztatóját.
6./ napirend
Az Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelme
(144. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Módos Ernı Nagymester
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
280/2013. (X.30.) határozata
Az Alisca Borrend Egyesület kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az
Alisca Borrend Egyesület részére az Egyesület 25. éves
jubileuma alkalmából a Szekszárdi Szüreti Fesztivál
keretében rendezett programok és a Márton napi
Újborünnep rendezvény szervezésére 200.000,- Ft azaz
Kettıszázezer Forint összegő támogatást biztosít a 2013.
évi Bizottsági Keret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a
polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt
fenti összeg átutalására.
Határidı:
Felelıs:
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2013. november 15.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı

7./ napirend
„Rekultivált hulladéklerakó részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(138. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a
Bizottság támogató döntése esetén a dokumentáció elkészítésének díja a 2013. évi
költségvetési rendelet közcsatornára történı rákötés támogatása és a szennyvízszippantási
kedvezmény megnevezéső költségvetési elıirányzat terhére valósuljon meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
281/2013. (X.30.) határozata
„Rekultivált hulladéklerakó részletes tényfeltáró
dokumentáció elkészítése” tárgyú meghívásos
pályázat eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Rekultivált hulladéklerakó részletes tényfeltáró
dokumentáció elkészítése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb
ajánlatot tevı Envirosan Bt-vel (7100 Szekszárd,
Rizling u. 11.) kössön szerzıdést a 2013. évi
költségvetési rendelet közcsatornára történı rákötés
támogatása és a szennyvízszippantási kedvezmény
megnevezéső költségvetési elıirányzat terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa
az
ajánlattevıket
az
eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 1.
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

8./ napirend
„Szekszárd város szemétgyőjtı kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos
munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(139. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
282/2013. (X.30.) határozata
„Szekszárd
város
szemétgyőjtı
kelyheinek
elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák
elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Szekszárd
város
szemétgyőjtı
kelyheinek
elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák
elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd
MJV Önkormányzata a legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevı Mészáros
Zoltán vas- és fémszerkezet-lakatos mesterrel (7100
Szekszárd, Remete u. 16.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2013. október 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
9./ napirend
A Jantner Fotó Kft. kérelme
(140. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Kérdéses, hogy mennyire valós a probléma,
vagy mennyire lennének betarthatóak a kérelembe foglaltak. Továbbá megjegyzi, hogy több
lakossági megkeresés szól arról, hogy a Béla tér és a Garay tér közötti részen folyamatosan
közlekednek és várakoznak az autók, akik ezzel teljesen tönkre teszik a díszburkolatot és
megakadályozzák a gyalogos közlekedést. Sürgeti az önkormányzati szabályozást és annak
betartatását.
Varga András osztályvezetı: Jelenleg jogi akadálya van, hogy a közterület-felügyelık a
Garay téren bírságoljanak, de ezen akadályok megszüntetése folyamatban van és lehetıség
nyílik a bírságolásra.
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Máté Péter elnökhelyettes: Megjegyzi, hogy nem életszerő, hogy ott mindig taxi áll, amely a
rakodást akadályozza. Adandó alkalommal a taxisokkal való személyes egyeztetés lehetséges.
Nem tartja elfogadhatónak, hogy azért kapjon valaki elıjogokat, hogy kimondásra kerüljön,
hogy oda más nem állhat. A rakodásért senki nem fogja megbüntetni. A taxi pedig elırébb
fog állni. Nem javasolja a kérelem támogatását.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Kérdezi, hogy nem lehetséges, olyan kártya vagy
engedély kiadása, amelyen szerepel, hogy az áruszállítás idejére oda állhat.
Kıvári László elnök: Ilyen helyeken, ami le van zárva, elvileg van lehetıség. Nem mehet be
akárki akármikor. Hasonló a helyzet a Garay téren is. Akik a lakásokba mennek, vagy a
garázsukhoz, csak bemehetnek oda, leállhatnak, de nem parkolhatnak ott folyamatosan.
Varga András osztályvezetı: Igen, csak behajtási engedélyük van és nem várakozási.
Máté Péter elnökhelyettes: Régen a taxisok helye a régi „Pártház” elıtt volt. Azzal, hogy
oda került a piac 3-4 hely megszőnt. Amennyiben a kérelemnek helyt adna a Bizottság, még
csökkenne a helyek száma, pedig a taxisok fizettek is érte, ık is meg akarnak élni. A
kérelmezı pedig azt szeretné, hogy kerüljön rögzítésre, hogy ez az ı helye. Nem támogatom.
Varga András osztályvezetı: A kérelemben foglaltak úgy megoldhatók, hogy egy várakozni
tilos tábla, kivéve áruszállítás kerülne kihelyezésre.
Kıvári László elnök: Ez a helyezet csak addig áll fenn úgyis, amíg a piac ott van. Javasolja a
kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kérelem elutasítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 283/2013. (X.30.) határozata
A Jantner Fotó Kft. kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 Jantner
Fotó Kft. kérelmét nem támogatja.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 15.
Märcz László igazgatóság vezetı

10./ napirend
Rizling u. 11. számú ingatlan mögötti gépkocsibejáró bıvítéséhez kért elvi közútkezelıi
hozzájárulás
(141. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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Kıvári László elnök: A elıterjesztés napirendrıl való levételét javasolja, mert telefonos
megkeresést követıen kapott egy levelet, amely az elıterjesztéssel ellentétesen írja le a
helyzetet, így javasolja, hogy a Bizottság menjen ki és nézze meg a kérdéses területet és a
látottak alapján a következı Bizottsági ülésen döntsön.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Ki látta a területet? Személyesen megkeresték és
tájékoztatták. A Hivatal azt állítja, hogy parkolót és fát érint, az építtetı viszont azt állítja,
hogy egyiket sem. A kérelmet már korábban beadta.
Märcz László igazgatóságvezetı: Schmidt Krisztián látta a területet. Simán kiadná az
engedélyt, ha nem érintene fát vagy parkolót. A szükséges jogosításokkal a kolléga
rendelkezik.
Máté Péter elnökhelyettes: Meg kell nézni a területet. Utána lehet dönteni.
Kıvári László elnök: Javaslom az elıterjesztés napirendrıl történı levételét és személyes
megtekintést követıen a következı bizottsági ülésen történı napirendre vételét.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag döntött az elıterjesztés napirendrıl történı
levételérıl.
Kıvári László átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek, majd kimegy az
ülésterembıl, a bizottsági tagok száma 5 fı.
11./ napirend
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) kérelme
(142. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Mekkora lett a kár?
Varga András osztályvezetı: 1,3 millió Forint
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Ha a káresemény bekövetkeztét követıen a Bizottság tett
egy felfüggesztı határozatot, akkor most jelentısen visszás lenne a díj követelése.
Máté Péter elnökhelyettes: A 2012. évi IV. negyedéves közterület-használati díj
elengedésére tesz javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
284/2013. (X.30.) határozata
Bart Kristóf kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Bart Kristóf (7100
Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) pavilon közterülethasználati díj mérséklésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a pavilon 2012. 4. negyedévi közterülethasználati díjának megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2013. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
12./ napirend
Kérelem elıvásárlási jog törlésére
(143. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Miért elıre kell lemondani az elıvásárlási jogról?
Varga András osztályvezetı: Mert egy teherként éli meg a tulajdonos és idıs korára
tekintettel rendezni szeretné az ingatlan jogi helyzetét.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Az elıvásárlási jog törlésével könnyebben kezelhetı
az ingatlan.
Máté Péter elnökhelyettes: Az elıvásárlási jog eltörlésére vonatkozó javaslatot terjeszt elı.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
285/2013. (X.30.) határozata
Elıvásárlási jog törlésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.16.
pontjában rögzített hatáskörben eljárva hozzájárul
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szekszárdi 7025 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzatot
megilletı elıvásárlási jog törléséhez. A Bizottság felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Járási
Földhivatal felé a törléshez szükséges nyilatkozatot
nyújtsa be.
Határidı: 2013. november 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
13./ napirend
Javaslat az önkormányzati intézmények vizesblokkjainak festésére
(146. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
286/2013. (X.30.) határozata
az önkormányzati intézmények vizesblokkjainak
festésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.21.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a Babits Mihály Általános Iskola, I.
Béla Gimnázium és Kollégium és a Liszt Ferenc
Zeneiskola vizes helyiségeinek festési munkáit - a
benyújtott árajánlatok alapján – 800 Ft/m²
ellenszolgáltatás fejében Kirizs József egyéni
vállalkozó (7181 Tevel, Fı u. 292.) végezze a 2013. évi
költségvetési rendelet intézményi kiadások, épületek
karbantartása elıirányzata terhére.
2.
A Bizottság jóváhagyja továbbá, hogy a Baka
István Általános Iskola és a Dienes Valéria Általános
Iskola vizes helyiségeinek festési munkáit- a benyújtott
árajánlatok alapján – összesen bruttó 1.538.017.- Ft
ellenszolgáltatás fejében Bosnyák István egyéni
vállalkozó (7100 Szekszárd, Remete u. 81.) végezze a
2013. évi költségvetési rendelet intézményi kiadások,
épületek karbantartása kerete terhére.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a vállalkozási
szerzıdések aláírására.
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Határidı:
Felelıs:

2013. november 10.
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

14./ napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(147. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Az alapállása az, hogy önkormányzati ingatlant eladni
nem célszerő. Elvárná, hogy a kérelmezı leírja, hogy mi célból szeretné az ingatlant. Nem is
tárgyalna a dologról.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: Más véleményen van. Amennyiben az Önkormányzatnak nincs
szüksége az adott erdıre és azt valaki hasznosítani tudja, akkor nem látja akadályát az
eladásnak, de természetesen piaci ár meghatározásával.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Nem javasolja ezen elvek követését, mert akkor
megint átmenne a város egy „eladósdiba”. A meglévı vagyont ırizni kell és csak különösen
indokolt esetben eladni. Ha úgy adódik a helyzet, bármikor el lehet adni.
Máté Péter elnökhelyettes: A külterületi ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat elutasítására
tesz határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a kérelem elutasítására vonatkozó határozati
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
287/2013. (X.30.) határozata
a külterületi ingatlanok vételére vonatkozó ajánlatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elutasítja Pfeifer Ádám Várdomb, Gábor Áron u. 22.
szám alatti lakos az ingatlan-nyilvántartásba 0439/16,
0439/26, 0429 helyrajzi szám alatt felvett önkormányzati
tulajdonban lévı földterületek vételére vonatkozó
ajánlatát.
Határidı: 2013. október 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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15./ napirend
Peresics János ingatlanvételi kérelme
(148. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az elıterjesztést. Kérdezi, hogy mennyiért adott el az
Önkormányzat ilyen területeket?
Varga András osztályvezetı: Az elıterjesztésben is rögzítette, hogy az elmúlt években az
Önkormányzat a funkcióját vesztett külterületi utak, vízmosások értékesítésekor – az ingatlan
elhelyezkedésétıl függıen 100-150 Ft/m²-es vételárat határozott meg.
Máté Péter elnökhelyettes: 125 Ft/m² árra tesz javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
288/2013. (X.30.) határozata
Peresics János ingatlanvételi kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
hozzájárul a 11437 hrsz-ú, közút megnevezéső, 271 m2
alapterülető ingatlan értékesítéséhez Peresics János
Szekszárd, Hegyalja u. 1. szám alatti lakos részére 125
Ft/m2 vételár ellenében.
2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az
értékesítésre kerülı területrészt sorolja át a
forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes
vagyontárgyak közé tekintettel arra, hogy a jövıben nem
szolgálja közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladatés hatáskör ellátását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

16./ napirend
Bérleti szerzıdés módosítása vízi közlekedési és sporteszközök tárolása céljából
(149. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az elıterjesztést, majd hozzáteszi, hogy a kérelem
támogatását javasolja, mert ez az egyetlen olyan egyesület, aki nem nagyon kér, de az
eredményeket hozza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
289/2013. (X.30.) határozata
Bérleti szerzıdés módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja az Önkormányzat és a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság között a
szekszárdi 01626/2 hrsz-ú ingatlan 250 m2 nagyságú
részére 2010. április 30-án megkötött bérleti szerzıdés
módosítását, miszerint az Önkormányzat 2013. október
1-tıl 500 m2 nagyságú területet bérel az Igazgatóságtól.
A Bizottság felkéri a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
2.
A
Bizottság
jóváhagyja
továbbá
az
Önkormányzat
és
a
Szekszárdi
Kajak-Kenu
Sportegyesület között a tárgyi ingatlan albérletbe adására
létrejött szerzıdés fentiek szerinti módosítását.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert az albérleti
szerzıdés módosításának aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 5
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

17./ napirend
Mészáros Pál ingatlanvételi kérelme
(150. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A terület elhelyezkedésének meghatározását kéri.
Varga András osztályvezetı: Tájékoztatja a Bizottságot a terület elhelyezkedésérıl,
kialakításáról, a benne lévı növényzetrıl.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Az elıtte lévı két terület kinek a tulajdonában van?
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Varga András osztályvezetı: A tulajdonosokról nincs pontos ismerete, de elkerített a terület
és szılımővelés folyik rajta.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Akkor ez az önkormányzati terület csak lóg a
levegıbe, nincs körülötte másik.
Varga András osztályvezetı: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Az ár meghatározásához a környéken lévı önkormányzat által
eladott hasonló területek árára kérdez rá.
Varga András osztályvezetı: A Csötönyi Völgyben az Önkormányzat egy gazos, nem
mővelt területet adott el 150 Ft/m² áron. A kérelemmel érintett ingatlanon vannak fák,
amelyek a másik területhez képest, értéket képvisel.
Máté Péter elnökhelyettes: Fontos lenne tudni, hogy mennyi fa van ott és milyen értéket
képvisel. Amennyiben az ülésen nem tudják meghatározni, javasolja levenni napirendrıl és a
bizottság kimegy megnézni, mert nem szeretné, hogy ne reális áron történne az értékesítés.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: 200 Ft/m² árra tesz javaslatot.
Máté Péter elnökhelyettes: A javasolt 200 Ft/m² árral teszi fel szavazásra a határozati
javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
290/2013. (X.30.) határozata
Mészáros Pál ingatlanvételi kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
hozzájárul a 10461 hrsz-ú, legelı, fásított terület, szılı
mővelési ágú, 2260 m2 alapterülető ingatlan
értékesítéséhez Mészáros Pál Szekszárd, Mérey u. 10.
szám alatti lakos részére 200 Ft/m2 vételár ellenében.
Határidı:
Felelıs:
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2013. december 31.
Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

18./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Ez egy rendelet módosítás, amellyel visszaszerzi az
Önkormányzat a parkolóhelyeket és a fizetı övezet részévé válik. Továbbá azt javasolja, hogy
az Ügyészségnek, Bíróságnak, Büntetés-végrehajtási Intézetnek ne egy rendszámra kiadott
parkolóhely kerüljön átadásra, hanem legyen egy parkolóhely, amelyet az adott intézmény
kizárólagosan használhat a saját döntésébıl adódó gépjármővel.
Varga András osztályvezetı: Van egy második rész, amelyet nem kell rendeletben
szabályozni, hanem a bizottságnak kell majd dönteni, mint közútkezelınek. Ez pedig a
Vörösmarty utca, amely nem a parkoló övezet része és ott kellene biztosítani mindegyik
intézménynek két-két kizárólagos parkolóhelyet.
Máté Péter elnökhelyettes: A Vörösmarty utcában az ügyészség akadálymentesített bejárója
5 autó parkolását megakadályozza. İk vettek el parkolóhelyet és utána még két
parkolóhelyet adni, ezt aggályosnak érzi.
Märcz László igazgatóságvezetı: Egyetértve az észrevétellel, nyilatkozik arról, hogy az
Önkormányzat megtervezteti és az egész terület parkolási rendje és lehetısége átvizsgálásra
kerül.
Máté Péter elnökhelyettes: A rendszámot a rendeletben nem kell szabályozni?
Varga András osztályvezetı: Nem.
Máté Péter elnökhelyettes: A rendeletmódosításra vonatkozó határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 291/2013. (X.30.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
önkormányzati rendelet módosítását.
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Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László elnök

19./napirend
"Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A
Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre" tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(152. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
292/2013. (X.30.) határozata
"Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a
„DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi Városi
Bölcsıde
bıvítése”
c.
pályázat
keretében
eszközbeszerzésre tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a
„DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi
Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében
eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra az elsı 5 rész tekintetében nem érkezett be a
pályázati elıírásoknak megfelelı, piaci árat
alátámasztó 3 árajánlat, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
2. Felkéri
a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az
ajánlattevıi kör kibıvítésével.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

20./ napirend
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Szentgyörgyi A. u. 6. szám alatt, a Dienes
Valéria Általános Iskola területén lévı könnyőszerkezetes iskolaépületek bontási
munkáinak elvégzése
(151. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László
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Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Mit takar a bontás?
Märcz László igazgatóságvezetı: Alapostól való megszüntetést jelent. Az iskola azonban
most egy épületet szeretne megtartani raktár céljából.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Egyszer már meg kellene szabadulni ezektıl az épületektıl.
Máté Péter elnökhelyettes: Eddig az iskola kérte az épületek megszüntetését, hogy legyen
udvaruk, a gyerekekre veszélyesek lehetnek, vigyázni kell, hogy nehogy bemásszanak az
épületekbe, most pedig megtartanának egyet. Nem ért egyet ezzel az állásponttal. Az
épületeket el kell bontani és amennyiben tároló helyiségre van szükségük, akkor építeni kell
egy arra a célra szolgáló helyiséget.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Használják az épületet jelenleg, raktárnak?
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen. Az ajánlat az összes lebontására szól. Amennyiben
olyan döntés születik, lehet arányosítani is, ha csak három épület bontásáról lenne szó.
Máté Péter elnökhelyettes: Furcsán nézne ki, ha egy épület maradna. Felesleges helyet
foglalnak az épületek, le kell bontani ıket.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Valamennyi épület bontását javasolja, a raktározott dolgok
ideiglenes tárolásának a lehetıségének a megoldásával.
Märcz László igazgatóságvezetı: A bontás jóváhagyását javasolja és azt követıen ki kell
találni, hogy hova tegyék a raktározott dolgokat.
Máté Péter elnökhelyettes: Mindennek költsége van. Ha egy ilyen épület kipakolásra kerül,
akkor ott mindenkinek kincsei vannak, nem lesz ember, aki kipakolja és elszállítsa. Sok-sok
problémát jelent, ezért feltétlenül kiköti az intézmény vezetésével való egyeztetés
szükségességét. Javasolja valamennyi épület bontását és az iskola vezetıségével való
egyeztetés szükségességével teszi fel a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
293/2013. (X.30.) határozata
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd,
Szentgyörgyi A. u. 6. szám alatt, a Dienes Valéria
Általános Iskola területén lévı könnyőszerkezetes
iskolaépületek bontási munkáinak elvégzésérıl
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.21.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „SZMJV Önkormányzata által
a Szekszárd, Szentgyörgyi A. u. 6. szám alatt, a
Dienes Valéria Általános Iskola területén lévı
könnyőszerkezetes
iskolaépületek
bontási
munkái” tárgyú munkák elvégzését – a benyújtott
árajánlatok alapján – vállalkozási szerzıdés
keretében, 3.000.000,- Ft +810.000Ft Áfa = bruttó
3.810.000,- Ft ellenszolgáltatás fejében a STATS
BAU Kft. (7100 Szekszárd, Borostyán u. 3.)
végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata
költségvetése 510158 részletezı kódon szereplı
„Önkormányzat
Intézményei
azonnali
hibaelhárítás” keret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
bontási tevékenység megkezdése elıtt, a bontásból
eredı és az intézményre háruló hatásokról és
az
iskola
vezetésével
következményekrıl
egyeztessen.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert a Vállalkozási
szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 30.
Kıvári László GPB elnök
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

21./ napirend
A VOSZ Tolna megyei szervezetének kérelmérıl
(153. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fajszi Lajos VOSZ megyei elnök
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az elıterjesztést és megkérdezi, hogy mekkora a gála
összköltségvetése?
Dr. Fajszi Lajos VOSZ megyei elnök: 5 millió Ft, amelybıl még 1 millió Ft hiányzik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
294/2013. (X.30.) határozata
A VOSZ Tolna Megyei Szervezetének kérelmérıl
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
VOSZ Tolna Megyei Szervezete részére a Tolna megyei
Príma Gála megrendezésére 200.000,- Ft azaz
Kettıszázezer Forint összegő támogatást biztosít a 2013.
évi Bizottsági Keret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a
Polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt
fenti összeg átutalására.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 20.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı

22./ napirend
Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
(252. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezetı
Bálint Zoltán ügyvezetı: Ismerteti az elıterjesztést és bemutatja Mészáros József urat a
Szekszárdi Vasárnap új fıszerkesztıjét.
Mészáros József fıszerkesztı: Bemutatkozik és tájékoztatja a Bizottságot a lappal
kapcsolatos elképzeléseirıl.
Varga András osztályvezetı: Melyik az az utolsó idıpont, amikor az anyagokat a lap
számára le kell adni?
Mészáros József fıszerkesztı: Kedd dél a legvégsı idıpont, mert egy nap szükséges a
nyomdai elıkészítésre, egy nap kell a nyomdának és utána már kézbesíteni kell a lapot.
Bálint Zoltán ügyvezetı: A Szekszárdi Vasárnap szerkesztısége a Hunyadi utcában van. Új
hardver és jogtiszta szoftverek kerülnek beszerzésre.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: A fıszerkesztı úr a bemutatkozásában megszólította,
ezért kíván szólni. Elmondja, hogy ı lepıdött meg legjobban, hogy a régi osztálytársa lett a
fıszerkesztı. A harkányi újságot olvasva mindig elgondolkodott, hogy Szekszárdnak miért
nem lehet ilyen. Mészáros József fıszerkesztıi kinevezésére semmilyen ráhatással nem volt,
sıt meglepıdött a megbízott személyén, de egyben reméli, hogy egy minıségi változás áll be
a lap életébe. A Szekszárdi Vasárnap egy fontos, stratégiai, marketing objektum. Továbbá
javasolni szeretné, hogy a magánlakásokon túl, a lap jusson el fodrászatokba, orvosi
rendelıkbe és mindenhova, ahol sok ember jár.
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Máté Péter elnökhelyettes: Megköszöni Ügyvezetı Úrnak és Fıszerkesztı Úrnak a
tájékoztatást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
295/2013. (X.30.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról
szóló megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárdi
Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodást.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László elnök

További nyílt ülésen szereplı napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes az ülést 16 órakor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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