SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Ikt.szám: III. 1930-5/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2010. december 7-én 14 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Szabó Zsolt, Csernus
Péter bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos, Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóság-vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Szegedi Emerencia mőszaki ellenır,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje,
Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetıje,
Guld István a Magyar Közút NZrt. Megyei
Igazgatóságának osztályvezetıje,
Bolvári János r. alezredes,
Simon László a G4SKft. régióigazgatója,
Sebestyén Ferenc szekszárdi lakos

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 óra 10 perckor megnyitja.
Varga András: Kéri a bizottságot, hogy foglalkozzon a Hajléktalan Szálló bıvítésével, a
Csatári u. 1. sz. alatt kialakítandó orvosi rendelı kérdésével, valamint a Palánki úti csomópont
körforgalommá történı fejlesztésének kérdésével. A bizottság a november 23-i ülésén
elutasította Sebestyén Ferenc KRESZ tábla kihelyezési kérelmét, a kérelmezı jelen van
ülésen és szeretné elmondani ezzel kapcsolatban a véleményét.
Máté Péter: Az „egyebek” közt beszélni kellene a Tartsay ltp. parkolójának bıvítésérıl,
valamint az Alkotmány u. 11. sz. épület elıtt feltúrták a járdát, ezt a közhasznúaknak rendbe
kellene tenni.
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Kıvári László: A legutóbbi ülésen született egy döntés a Parászta-patak mederkotrásával
kapcsolatosan, erre érkezett egy levél a lakosok részérıl. Ezt szeretné majd ismertetni a
bizottság tagjaival.
A bizottság elnöke az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazásra teszi fel a teljes napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./ napirendi pont
G4S Kft. kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Simon László régióigazgató
Bolvári János r. alezredes osztályvezetı
(írásbeli elıterjesztés)
2./ napirendi pont
Javaslat a Hunyadi u-i csomópont forgalmi rendjének módosítására
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Guld István a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságának
osztályvezetıje
(szóbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
Palánki úti csomópont fejlesztése
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Guld István a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságának
osztályvezetıje
(szóbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
Sebestyén Ferenc kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(szóbeli elıterjesztés)
5./ napirendi pont
A CAMINUS Kft. javaslata a kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2011. évi díjtételeire
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
6./ napirendi pont
APEH kedvezményes parkolóhely igénylése
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
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7./ napirendi pont
Vesztergombi József pince vételi ajánlata
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
(írásbeli elıterjesztés)
8./ napirendi pont
Relax Kft. felszámolójának rendezési terv módosítási kérelme
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
(szóbeli elıterjesztés)
9./ napirendi pont
Tájékoztatás a rendezési tervi módosítások állásáról
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
(szóbeli elıterjesztés)
10./ napirendi pont
Alfa-Nova Kft. tájékoztatása a 2011. évi díjtételekrıl
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
11./ napirendi pont
Rotary Club kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
12./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati képviseletre vadászterület tulajdonosi közösségében
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
13./ napirendi pont
Hajléktalan Szálló bıvítése
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(szóbeli elıterjesztés)
14./ napirendi pont
Orvosi rendelı kialakítása a Csatári u. 1. sz. alatt
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(szóbeli elıterjesztés)
15./ napirendi pont
Egyebek

1./ napirendi pont
G4S Kft. kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Simon László régióigazgató
Bolvári János r. alezredes osztályvezetı
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Simon László: Ismerteti a benyújtott kérelmet. A probléma igazán a Széchenyi utcában
jelentkezik. Szeretné kérni, hogy a bizottság engedélyezze kiegészítı táblák kihelyezését a
beadványban szereplı helyekre. Az értékszállítást minimum két fıvel hajtják végre, az egyik
mindig a gépkocsiban tartózkodik, így, ha valamilyen oknál fogva útban lenne a jármő, akkor
odébb tudnak állni.
Dr. Hadházy Ákos és Dr. Tóth Csaba Attila 14 óra 17 perckor megérkeznek az ülésterembe,
jelen van 6 fı bizottsági tag.
Bolvári János: Minden egyes gócpontot átnéztek a kérelmezıvel. Egyedül a kiegészítı táblák
legyártása és kihelyezése jelent költséget. A kérés közbiztonsági szempontból is indokolt.
Máté Péter: A szállítás most is így történik?
Bolvári János: Igen, de ezzel a módosítással szabályszerővé is válna. Javasolja, hogy legyen
idıkorlát, amikor a reggeli órákban ezt a tevékenységet végezheti a cég és jelöljenek meg 20
méteres távolságot a tábla hatályától.
Máté Péter: Véleménye szerint kimondottan a pénz- és értékszállítás céljából történı
megállásra vonatkozzon csak az engedély.
Dr. Hadházy Ákos 14 óra 23 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Javasolja, hogy a képviselı úr által javasolt formában támogassa a bizottság a
kérelmet.
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:
55/2010. (XII.7.) GPB határozat
G4S Kft. kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja a G4S
Készpénzlogisztikai Kft. (1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25.)
kérelmét és a vagyon-, illetve személybiztonság elısegítése
érdekében hozzájárul, hogy a kérelemben szereplı
útszakaszokra kerüljön kihelyezésre várakozást engedı
kiegészítı tábla, ami kifejezetten a pénz- és értékszállítási
tevékenységre vonatkozzon. A kiegészítı tábla idıbeli és
hosszbeli hatályáról egyeztessen a Polgármesteri Hivatal a
kérelmezıvel és a Szekszárdi Rendırkapitánysággal.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság-vezetı
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2./ napirendi pont
Javaslat a Hunyadi u-i csomópont forgalmi rendjének módosítására
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Guld István a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságának
osztályvezetıje
Kıvári László: Röviden ismerteti a jelenlévıkkel a bizottság határozatát, miszerint
módosítani kívánja az önkormányzat a csomópont forgalmi rendjét annak érdekében, hogy a
Hunyadi utca felıl lehetıség legyen önálló sávban a jobbra kanyarodásra.
Guld István: Ez a kérdés már többször felmerült. Jelentıs kapacitásveszteség lenne, ha a
Keselyősi út felıl csak egy sávban lehetne egyenes közlekedni. 2008-ban végeztek
forgalomszámlálást a keresztezıdésben, ami szerint egy óra alatt 100-100 autó közlekedik a
Keselyősi út felıl jobbra-balra és egyenesen. A módosítással a külsı sáv forgalma 200-ra
növekedne. Nem feltétlenül muszáj a Hunyadi utcából jobbra kanyarodni, menekülı útként
ott van a Holub utca. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a csomópont forgalmi rendjének
meghatározása a Közút Zrt. hatásköre.
Kıvári László: Ezzel kapcsolatban más a véleménye. Sajnos az 56-os számú út forgalma nem
csökkent, miután átadták az autópályát. El tudja képzelni, hogy elızetesen végezzenek még
egy forgalomszámlálást.
Dr. Hadházy Ákos 14 óra 30 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 6 fı bizottsági tag.
Máté Péter: Ugyanazt a csomópontot szeretnék elérni, mint ami a Múzeum elıtt is van. A
Holub utca kapcsán mondja el, hogy nem támogatja, hogy lakóterületekre tereljék rá a
forgalmat. A Keselyősi útról többségében balra akarnak kanyarodni és az a cél, hogy minél
hamarabb elhagyják a várost az autósok. Úgy véli, hogy a Közút Zrt. részérıl is át kell
gondolni ezt a kérdést és próbáljanak egy kompromisszumos megoldást találni.
Guld István: Nem céljuk, hogy bármit meggátoljanak. Eltérıen ítélnek meg bizonyos
fogalmakat, például úgy véli, hogy a Tartsay utca tehergépjármő forgalma csökkent. Úgy
gondolja, hogy a Keselyősi úti forgalom elsısorban városi forgalom és nem az autópályáról
áramlik. Nyilván célszerő felülvizsgálni a két évvel ezelıtti forgalomszámlálást.
Hangsúlyozza, hogy csak egy kis napszakban okoz problémát a sorompó. A Közút Zrt. nem
ragaszkodik körömszakadtáig a jelenlegi állapothoz, de tény, hogy a felsıbbrendő út kezelıje
határozza meg elsısorban a forgalmi rendet. A módosítás esetében plusz jelzıfejet kell
elhelyezni, vezérlı berendezést kell felszerelni. Az ezzel járó költségeket minimum 800.0001.000.000.- Ft-ra becsüli. Azt is javasolja figyelembe venni, hogy jelenleg az autópályáról a
forgalom nem nagy, de lehet számítani annak növekedésére.
Máté Péter: A lámpa programozását a Közút Zrt. meg tudja oldani. Azt szeretné, ha együtt
tudnának mőködni.
Kıvári László: Javasolja, hogy kérjék fel a klímakör közlekedési munkacsoportját arra, hogy
végezzen forgalomszámlálást a keresztezıdésben.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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56/2010. (XII.7.) GPB határozat
Hunyadi u-i csomópont forgalmi rendjének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a helyi klímakör
közlekedési
munkacsoportját,
hogy
végezzen
forgalomszámlálást a Hunyadi u. – Tartsay V. u. – Keselyősi
út csomópontban.
Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Zöldtárs Alapítvány

3./ napirendi pont
Palánki úti csomópont fejlesztése
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Guld István a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságának
osztályvezetıje
Kıvári László: Kéri az osztályvezetı urat, hogy tájékoztassa a bizottságot a balesetveszélyes
csomópontok rendezéséhez kapcsolódó pályázatról.
Guld István: Két éve DDOP keretében adtak be pályázatot a körforgalom kialakítására. Most
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ írt ki három pályázatot. Az elsı csomagban 80
millió Ft az elnyerhetı támogatás, az önrész 30 %-os. Ebben a csomagban a Közút Zrt. a
Palánki csomópont fejlesztését támogatja. A második csomagban kisebb fejlesztéseket lehet
végrehajtani, 10 %-os önrésszel. Ide tartoznak a középszigetek, gyalogátkelıhelyek létesítése.
A harmadik csomagban tervezésre lehet beadni pályázatot, 40 %-os önrész mellett 6 millió Ftos támogatás nyerhetı el. Az önkormányzatok jogosultak pályázni. A beadási határidı január
vége-február eleje.
Kıvári László: A város csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Szeretné kérni,
hogy az osztályvezetı úr is vegyen részt a közlekedési munkacsoport munkájában. A palánki
körforgalomra mindenképpen szükség van, baleset megelızési szempontból is.
Bolvári János: A 2008-as adatokhoz képest a Rendırség biztosítja a friss adatokat.
Kıvári László: Megfogalmazza a határozatai javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
57/2010. (XII.7.) GPB határozat
Palánki úti csomópont fejlesztése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a jövı évi
közútfejlesztési tervek sorában az önkormányzat támogassa a
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Palánki úti csomópont körforgalommá történı átalakítását és
az ehhez szükséges forrás biztosítását.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Märcz László igazgatóság-vezetı
4./ napirendi pont
Sebestyén Ferenc kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Sebestyén Ferenc: A Szluha György utcában lakik, 10 évvel ezelıtt vásárolta meg a házát. A
teherautók, buszok mind a háza elıtt parkolnak. Az utcába csak célforgalom esetében
hajthatnak be, de ık a kolbászsütıhöz járnak. Véleménye szerint ilyen alapon nem indokolt a
behajtásuk. Két évvel ezelıtt már elérte, hogy tegyenek ki táblákat, mert a bekötı utcákról
nem volt tilos a behajtás a nagy autók számára. Sajnos az utca védelmét ezzel sem érték el. A
gépkocsivezetık több közlekedési szabályt is megszegnek.
Máté Péter: A Szluha György utca egy széles utca a városban. Ha valaki megáll a kapubejáró
elıtt, akkor ki kell hívni a Rendırséget, vagy a közterület-felügyelıket.
Sebestyén Ferenc: Nem az elsısorban a probléma, hogy megállnak a kapubejáróban.
Bolvári János: A Zrínyi utcában régen kint volt egy tiltó tábla a teherautóknak, ami ki lett
egészítve az autóbuszokkal. Közlekedésrendészeti szempontból le lehet venni a „kivéve
célforgalom” kiegészítı táblát.
Kıvári László: Ilyen indokkal minden utcából ki lehetne tiltani a teherautó forgalmat.
Sebestyén Ferenc: Nem a 3,5 tonnás jármővökrıl van szó, hanem a 24 tonnásokról. Többször
megrepedt már a háza is és nagyon környezetszennyezı a jelenlegi helyzet.
Kıvári László: Úgy gondolja, hogy a bizottság ebben a kérdésben már döntött. Köszöni
Sebestyén Ferenc részvételét.
A bizottság nem hozott újabb határozatot a kérdésben.
5./ napirendi pont
A CAMINUS Kft. javaslata a kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2011. évi díjtételeire
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Meghívott: Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetıje
Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztést.
Huszár Tibor: A hivatalos infláció 4,2 %, de a kerekítés miatt van ahol csak 3,9 %-os emelést
alkalmaztak.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
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58/2010. (XII.7.) GPB határozat
Kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2011. évi díjtételei
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a kéményseprı-ipari közszolgáltatások
díjtételeinek átlagosan 3,9 %-os emelését a 2011. évben.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

6./ napirendi pont
APEH kedvezményes parkolóhely igénylése
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
Dr. Kiss Gyula: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kedvezményes parkoló bérlet
vásárlást.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
59/2010. (XII.7.) GPB határozat
APEH kedvezményes parkolóhely igénylése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja az APEH DélDunántúli Regionális Fıigazgatóság Tolna Megyei
Igazgatóságának kedvezményes parkoló bérlet vásárlására
vonatkozó kérelmét.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
Dr. Kiss Gyula: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a ZUG Egyesület nem hagyta el az általuk
használt épületrészt, a hátsó bejáratot gipszkartonnal fedték le, ami mőszakilag mindenképpen
kifogásolható.
7./ napirendi pont
Vesztergombi József pince vételi ajánlata
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László: Nem olyan rég foglalkozott ezzel a bizottság és már akkor is elıkerült, hogy
ezekkel a területekkel valamit kezdeni kell, mert most csak szemétlerakásra használják.
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Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztést. Vesztergombi József szeretné a két pincéjét
egybenyitni, amit két-három méteres átvágással meg is lehet valósítani. A további
pincehasználók évtizedek óta nem fizetnek bérleti díjat. Véleménye szerint a területet nem
szabad beépíteni. A járda az útburkolat mellé lett építve, máshol van legalább 1-2 méter
zöldfelület közte. Az utcában nincs parkolási lehetıség. Van ahol 3-4 méter széles terület van
csak a járda és a part között, ide présházat nem lehet építeni. A polgármester úr azt javasolta,
hogy írásban keressék meg a pincék használóit, illetve a felsı területtulajdonosokat. A jogi
határ nem a támfal, hanem a fölött még 3 méter.
Csernus Péter: A cél eredetileg az volt, hogy az egész utcában lebontják a présházakat, de 35
éve csak ez a foghíj terület van. Véleménye szerint Vesztergombi József végre elkezdene egy
folyamatot, ami rendezhetné a mostani állapotokat.
Szabó Zsolt: A bizottság ülése elıtt pontosan ugyanezt mondta a fıépítész asszonynak.
Inkább amellett érvelne, hogy álljon vissza a pincesor.
Máté Péter: Eddig az volt a gyakorlat, hogy minden értékesített területet megnézett a
bizottság. Javasolja, hogy tekintsék meg a pincéket is. Egységesen kellene kezelni a kérdést.
Dr. Tóth Csaba Attila: Szerinte is meg kell nézni a területet. Ha megvalósítható, akkor
támogatja, hogy alakítsanak ki egy pincesort.
Herr Teréz: Abban nem tud hinni, hogy „villányi” utca lesz a Kadarka utcából, hiszen
jelenleg is vannak mőködı présházak az utcában.
Dr. Hadházy Ákos: Az utcában mindig problémát okoz a parkolás és a területen akár 6-8
parkolóhely is elférne.
Máté Péter: Nem Vesztergombi József kérelmét gátolja, de továbbra is javasolja, hogy
mielıtt döntés születik, nézzék meg a pincéket és egységesen kezeljék a kérdést.
Dr. Hadházy Ákos és Dr. Tóth Csaba Attila 15 óra 58 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen
van 4 fı bizottsági tag.
Csernus Péter: Véleménye szerint elviekben támogathatja a bizottság a kérelmet és a
vételárat majd a terület megtekintését követıen határozná meg.
Kıvári László: Javasolja, hogy a hivatal tájékoztassa Vesztergombi urat arról, hogy elviekben
támogatja a bizottság a vásárlási szándékot és a helyszíni egyeztetést, illetve értékbecslést
követıen döntenek a vételárról.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen
szavazattal , 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
60/2010. (XII.7.) GPB határozat
Vesztergombi József területvásárlási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elviekben támogatja
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Vesztergombi Józsefnek (Szekszárd, Rákóczi u. 75.) a
Kadarka utcai 472 hrsz-ú önkormányzati területtel
kapcsolatos telek-kiegészítési és pincevásárlási kérelmét. A
Bizottság az adásvétel feltételeirıl, a vételár nagyságáról a
helyszín megtekintését és értékbecslést követıen dönt.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László GPB elnök

8./ napirendi pont
Relax Kft. felszámolójának rendezési terv módosítási kérelme
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: A Rákóczi u. 134. sz. ingatlanról van szó, a tulajdonos a földszinti udvari
épületre szeretne egy emeletet építeni. A GVP Kft. nyújtotta be a kérelmet, de nem ı volt a
tulajdonosa az ingatlannak. Most a Relax Kft. felszámolója kérte a rendezési terv módosítását.
A terület jelenleg is nagyon kihasznált. Kérdés, hogy elindítsák-e egyáltalán a rendezési terv
módosítását. Úgy gondolja, hogy valós építési szándék nincs, csak egy értékfelhajtó
mőveletrıl van szó.
Csernus Péter: A meglévı épületben is kiadatlan lakások vannak.
Herr Teréz: A kérelmezıtıl kért be kiegészítı információkat, amelyek még nem érkeztek be.
Kıvári László: Javasolja, hogy a kiegészítést még várja meg a bizottság és azt követıen
döntsenek a kérdésben.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
61/2010. (XII.7.) GPB határozat
Relax Kft. felszámolójának rendezési terv módosítási
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Relax Kft. felszámolója
által a rendezési terv módosítására benyújtott kérelemrıl a
fıépítész által a kérelmezıtıl bekért kiegészítı információk
birtokában dönt.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Herr Teréz fıépítész
9./ napirendi pont
Tájékoztatás a rendezési tervi módosítások állásáról
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
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Herr Teréz: A közgyőlés legutoljára még 2009-rıl áthúzódó rendezési tervi módosításokat
hagyott jóvá. 2010-re nem terjed ki a szerzıdésük a tervezıvel. A szerzıdés értéke
1.780.000.- Ft lenne, ami jövı évi kifizetést jelent. Kéri a bizottságot, hogy támogassa erre a
célra 2 millió Ft elkülönítését. A mostani kérelmezıkkel már szeretne településrendezési
szerzıdést kötni, ami alapján a kérelmezı állná a tervezıi költségeket. Amennyiben pedig az
önkormányzat megbízásából járna el a tervezı, akkor tételes tervezıi szerzıdést kötnének.
Máté Péter: Eddig átalánydíjas volt a szerzıdés, bármennyit dolgoztathattunk a tervezıvel és
a kérelmezı nem fizetett semmit?
Herr Teréz: Igen.
Máté Péter: Támogatja a módosítást.
Kıvári László: Mielıtt elkezdenek dolgozni a tervezık, jó lenne, ha a bizottság elızetesen
véleményezné a kérelmeket.
Herr Teréz: Ez eddig is így mőködött, jogszabály is elıírja.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
62/2010. (XII.7.) GPB határozat
Rendezési terv módosítására vonatkozó tervezıi szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy az
Önkormányzat a 2011. évi költségvetésben különítsen el
2.000.000.- Ft-ot a 2009-tıl húzódó rendezési tervi
módosításokat elıkészítı tervezési munkák ellentételezésére.
A Bizottság támogatja, hogy a jövıben tételes tervezıi
szerzıdést kössön az Önkormányzat és az egyes
kérelmezıkkel is kerüljön megkötésre településrendezési
szerzıdés.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Herr Teréz fıépítész
Máté Péter és Csernus Péter 16 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 2 fı
bizottsági tag.
Kıvári László: Berekeszti az ülést. Kéri a referenst, hogy csütörtök 8 órára intézkedjen újabb
bizottsági ülés összehívásáról. Akkor folytatják a mai nap elmaradt napirendi pontok
tárgyalását.
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A bizottság elnöke a bizottság határozatképtelensége miatt a nyilvános ülést 16 óra 17
perckor berekeszti.

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

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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