SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-11/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2013. június 11-én (kedden) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnök-helyettes, Dr. Fajszi
Lajos, Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila, Csernus Péter
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pál József igazgatóságvezetı,
Varga András osztályvezetı
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Bálint Zoltán az Ipari Park Kft, valamint a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
Tóthi János az MSZOSZ képviselıje, valamint az Ipari Park
Kft. Felügyelı Bizottságának tagja

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 16 órakor 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.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./napirend
Javaslat az Ipari Parkban területrész értékesítésére
(164. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
2./napirend
Közgyőlési felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje részére a piac ideiglenes
áthelyezésének elıkészítésére
(163. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
3./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának
elfogadására
(168. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság vezetı
4./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásában az
Önkormányzat nevében eljáró személyek felhatalmazására és a konszolidációt követıen a
kapcsolódó eljárások elfogadására
(169. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság vezetı
5./napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” c. pályázat keretében”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(81. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens
6./napirend
Európai Autómentes Nap- „Autó nélkül a városban!”rendezvény
(82. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./napirend
SZMJV Önkormányzata Dienes Valéria általános iskola lépcsıházának nyílászáró cseréjének
elvégzése
(83. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./napirend
SZMJV Önkormányzata I. sz. Óvoda, Szekszárd, Bajcsy Óvoda terasz burkolat felújítási
munkáinak elvégzése
(84. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./napirend
Soho Bt. (7100 Szekszárd, Háry J. u. 6.) kérelme
(85. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./napirend
Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 107.
III/10.) kérelme
(86. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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1./napirend
Javaslat az Ipari Parkban területrész értékesítésére
(164. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán az Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója: Megkereste egy agrárkereskedelemmel
foglalkozó cég, aki szeretne Szekszárd közelében telket vásárolni. Kölesden, Bátán, İcsényben is
néztek területet, és az döntött az Ipari Park mellett az ı esetükben, hogy teljes összközmőves a terület.
A Murexin melletti két területrıl van szó. Olyan fizetési megállapodás született a vételárral
kapcsolatban, hogy a szerzıdés aláírásától számítva 5 munkanapon belül 59,7 millió Ft-ot kifizet, ez
gyakorlatilag a nettó értéknek a 2/3 része. Az volt a feltétel, hogy a teljes ÁFA-t neki kell
finanszírozni, be kell fizetni. A vételárból a fennmaradó 15 millió Ft-ot pedig 2014. június 30-ig fizeti
meg egy összegben. Az ár 3500 Ft + ÁFA/m2. Egy harmadik telekre az inkubátorház opciós jogot kért,
mert ha bıvülni akar, akkor erre a részre van logikailag szüksége és nem máshonnan szeretne területet
venni. Ezen azonban egy 22 KV-os légvezeték megy át, a kiváltásának a terveit elkészíttetik. Kb. 30
millió forintba fog az E-ON becslései alapján kerülni ennek a kiváltása.
Kıvári László elnök: Melyik terület a vétel tárgya?
Bálint Zoltán az Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója: A térképen zöld színnel jelzett terület. A
cégnek 13 milliárd Ft a forgalma, ennek a helyi adó bevételével az önkormányzat számolhat.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A 20 KV-os légvezeték kiváltása az Ipari Park Kft-nek a feladata lesz?
Bálint Zoltán az Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója: Az önkormányzat feladata lesz.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A 3500 Ft/m2 ár jónak számít?
Bálint Zoltán az Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója: Az 5000 Ft-os meghirdetett árhoz képest
kevesebb. Többszörös tárgyalást folytattak. A Murexin, Austrotherm szintén 3500 Ft/m2 áron
vásárolta meg a területeket. Nagy konkurencia a paksi Ipari Park.
Kıvári László elnök: A végsı döntést a közgyőlés fogja kimondani. Javasolja, hogy a bizottság az
elıterjesztést tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek, az értékesítéssel egyetért, de az ár körül vannak
azért kérdések. A Felügyelı Bizottság tárgyalta a javaslatot?
Tóthi János MSZOSZ képviselıje, az Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságának tagja: A Felügyelı
Bizottsági ülésen a cserével foglalkoztak, de szóba kerültek az árak is. Mindenki tudja jól, hogy kb. 4
éve az értékesítés megállt. Véleménye szerint elfogadható a 3500 Ft-os ár ilyen árbevétel és adózás
mellett.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 176/2013. (VI. 11.) határozata
az Ipari Parkban területrész értékesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az Ipari Parkban területrész értékesítésrıl szóló elıterjesztést a
Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
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Határidı: 2013. június 12.
Felelıs: Kıvári László elnök

2./napirend
Közgyőlési felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje részére a piac ideiglenes
áthelyezésének elıkészítésére
(163. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója : Június 30-ig hosszabbították
meg a piacon a bérlık szerzıdését. Bármikor bekövetkezhet az építési terület átadása és el kell kezdeni
a munkát. Szükséges kijelölni azt a helyet, ahol a Piac ideiglenesen lesz. Egyeztetett az élelmiszerbiztonsági hivatallal arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie az új piacnak, ami esetén
kiadják az engedélyt. Például meg kell határozni a befogadóképességet, az ivóvíz ellátást meg kell
oldani, parkolóhelyeket kell biztosítani, engedélyeket be kell szerezni, külön ki kell jelölni egy
gombavizsgáló helyet, külön ki kell jelölni egy vízvételi helyet.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 177/2013. (VI. 11.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje részére a piac ideiglenes
áthelyezésének elıkészítésére vonatkozó közgyőlési felhatalmazásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Közgyőlési felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetıje részére a piac ideiglenes áthelyezésének elıkészítésére” c. elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 12.
Felelıs: Kıvári László elnök

3./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának
elfogadására
(168. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóság vezetı: Februárban történt egy megállapodás az adósságátvállalás
nagyságrendjére vonatkozóan, mely tartalmazta azt az összeget, amelyet a közgyőlés az egész
hitelállományból adósságkonszolidációba vont. A köztes idıszakban az ÁKK és a bankok
tárgyalásainak eredményeképpen megszületett az a döntés, hogy mely hitel nemekbıl, milyen
nagyságrendben történik az átvállalás. Az anyag elején lehet látni, hogy milyen típusú hitelekkel
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mentek be a konszolidációs programba. Ezt követıen a 3.529.058.060 Ft-os megállapodás
megszületett februárban. Most viszont megkapták, hogy a benyújtott hiteltípusokból melyek azok a
hitelek, amelyeket az állam átvállal. Lehet látni, hogy ebbe gyakorlatilag négy típusú hitel van, van a
folyószámla hitel, van a két kötvény, és az atlétika pálya, amely besorolásra került a konszolidációba.
Az OTP elkészítette már a szerzıdés-tervezetét. A 850 millió Ft-ból 554 847 353 Ft-ot az ÁKK
átvállal, és a folyószámla hitelnek változatlanul szeptember 30-ig mőködnie kell. Az átvállalt összeg
és a folyószámla hitel közötti nagyságrendre vonatkozóan viszont kötelezı mőködési vagy fejlesztési
hitellé alakítani. Ez nem egy újabb hitelfelvételt fog majd jelenteni, hanem az a konszolidációnak a
része. Át kell alakítani fejlesztési vagy mőködési hitellé, majd szeptember 30. és december 21-e
közötti idıszakra lehet újabb folyószámla-hitel keretet kötni az önkormányzatnak. A kötvények
vonatkozásában meghatározásra került, hogy a konszolidálásra kerülı összeg kibocsátó devizanemben,
illetıleg forintban mennyit jelent. Ezek a tárgyalások, a megállapodás elıkészítése a bankokkal
folyamatban van. Az önkormányzatnak annyi a kötelezettsége, hogy amit az ÁKK-tól megkapott,
annak megfelelıen be kell fogadni a bankoknak a szerzıdés-tervezetet, egyeztetni kell a könyvekkel,
és azt követıen kerülhet sor az aláírásra. Az OTP-nél még volt egy fejlesztési hitele az
önkormányzatnak, a déli városkapu projekttel kapcsolatban, ez változatlan nagyságrendben marad az
önkormányzat könyveiben, mint fejlesztési hitel és további törlesztési kötelezettség áll fenn. Az MFBnél volt két hitel, az egyik az atlétika pálya, a másik a focipálya. Itt olyan döntés született, hogy az
atlétika pályát teljes egészében az ÁKK magára vállalta, úgymond törli ezt a hitelösszeget.
Ugyanakkor a mőfüves focipálya törlesztı hitelállomány változatlanul bennmarad teljes
nagyságrendileg az önkormányzat könyveiben és ezt tovább kell az eredeti megállapodásnak
megfelelıen törleszteni. Van még egy eljárás a Központi Elszámolóház és Értéktáron keresztül. Az
általános üzleti szabályzatának megfelelıen kell eljárni, az alapján lehet a részleges okirat cserét
végrehajtani, hiszen itt részleges okiratcserérıl, átvállalásról van szó. Ehhez kapcsolódik a következı
napirendi pont témája is. A Keller üzletszabályzatának megfelelıen közgyőlési döntés, határozat kell
ahhoz, hogy kik járhatnak el a kötvény vonatkozásában a bankoknál a szerzıdéskötés vonatozásában.
Horváth István polgármester úr teljes körően, önállóan. Ács Rezsı alpolgármester, dr. Haag Éva
alpolgármester, dr. Göttlinger István aljegyzı, dr. Kajos Nikolett aljegyzı együttes aláírással
jogosultak.
Kıvári László elnök: Nyilván ezek az adósságelemek nem egyforma súllyal szerepelnek a tervek
között.
Pál József igazgatóság vezetı: Az ÁKK-nak van egy leirata, mely tartalmazza az adósság
konszolidációban szereplı hitelnemek átvállalásával kapcsolatos eljárásrendet. Lényeg az, hogy a
svájci frank alapú hitelek kerülnek elsısorban átvállalásra. Utána jönnek az euró alapú hitelek, utána a
forint alapúak. Lehet látni, hogy a konszolidációba bevont hitelek közül azok kerültek konszolidálásra,
amelyek nagyobb terhet jelentenek az önkormányzat számára. Csak az MFB hitel nem került
konszolidálásra, ami egy nagyobb összeg, aminek magasabb a törlesztı részlete. Illetıleg a jóval
korábban felvett fejlesztési hitelt se konszolidálta, mert ott kisebb a tıketörlesztı és a kamatfizetési
kötelezettség.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 178/2013. (VI. 11.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs
eljárásának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságkonszolidációs eljárásának elfogadásáról szóló elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 12.
Felelıs: Kıvári László elnök
4./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásában az
Önkormányzat nevében eljáró személyek felhatalmazására és a konszolidációt követıen a
kapcsolódó eljárások elfogadására
(169. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 179/2013. (VI. 11.) határozata
Az Önkormányzat adósságkonszolidációs eljárásában az Önkormányzat
nevében eljáró személyek felhatalmazásáról és a konszolidációt követıen a
kapcsolódó eljárások elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságkonszolidációs eljárásában az Önkormányzat nevében eljáró személyek
felhatalmazásáról és a konszolidációt követıen a kapcsolódó eljárások elfogadásáról
szóló elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2013. június 12.
Felelıs: Kıvári László elnök

5./napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” c. pályázat keretében”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(81. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Kıvári László elnök: A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a bizottságnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 180/2013. (VI. 11.) határozata
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az „Informatikai
eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Copy Team Bt.-vel (7100 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 7.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

6./napirend
Európai Autómentes Nap- „Autó nélkül a városban!”rendezvény
(82. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóság vezetı: A bizottságnak állást kell foglalnia abban, hogy az önkormányzat
1 hetes rendezvénysorozatot tartson, vagy az önkormányzat hozzon intézkedést, hogy elınyben
részesíteni a környezetbarát közlekedési módokat a személygépkocsi használatával szemben. Vagy
lehetne egy Autómentes Napot szervezni.
Kıvári László elnök: A határozati javaslatot a „b)” és „c)” ponttal elfogadásra javasolja a
bizottságnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 181/2013. (VI. 11.) határozata
az Európai Autómentes Nap- „Autó nélkül a városban!” rendezvényrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi Európai Mobilitási Hét mozgalomhoz való
csatlakozást támogatja és javasolja, hogy az

a)
Önkormányzat hozzon intézkedést, mely elınyben részesíti a környezetbarát
közlekedési módokat a személygépkocsi használatával szemben
b) Önkormányzat Autómentes Napot szervezzen.
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A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a program lebonyolításában
mőködjön közre a Zöldtárs Alapítvánnyal.
Határidı:
Felelıs:

2013. július 31.
Märcz László igazgatóság vezetı

7./napirend
SZMJV Önkormányzata Dienes Valéria általános iskola lépcsıházának nyílászáró cseréjének
elvégzése
(83. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a bizottságnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 182/2013. (VI. 11.) határozata
A Dienes Valéria Általános Iskola lépcsıházának nyílászáró cseréjének
elvégzésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és
hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Dienes Valéria általános iskola lépcsıházának nyílászáró
cseréjének elvégzése” tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok
alapján – Vállalkozási szerzıdés keretében, 890.594.-Ft +240.460.-Ft Áfa = bruttó
1.131.054.-Ft ellenszolgáltatás fejében az Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi
Kft. (7100 Szekszárd, Bátaszéki út 74.) végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata
2013. évi költségvetése Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság azonnali
hibaelhárítási kerete terhére.
2.

A Bizottság felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.

Határidı:
Felelıs:

2013. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett aljegyzı

8./napirend
SZMJV Önkormányzata I. sz. Óvoda, Szekszárd, Bajcsy Óvoda terasz burkolat felújítási
munkáinak elvégzése
(84. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a bizottságnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 183/2013. (VI. 11.) határozata
az 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utcai épületében a terasz burkolat
felújítási munkáinak elvégzésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és
hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezı I. sz. Óvoda, Bajcsy Zsilinszky tagozatában a
terasz burkolat cseréje és kapcsolódó munkái” tárgyú építési munkák elvégzését- a
benyújtott árajánlatok alapján – Vállalkozási szerzıdés keretében, 635.364.-Ft
+171.548.-Ft Áfa = bruttó 806.912.-Ft ellenszolgáltatás fejében az ADRI-ÉPKER
Kft. (7100 Szekszárd Tinódi u. 4.) végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata 2013.
évi költségvetése Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság azonnali
hibaelhárítási kerete terhére.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett aljegyzı

9./napirend
Soho Bt. (7100 Szekszárd, Háry J. u. 6.) kérelme
(85. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását és a díj 50 %-ának elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 184/2013. (VI. 11.) határozata
a Soho Bt. kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek-használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva
a Soho Bt-nek (7100 Szekszárd, Háry J. u. 6.) a Garay Sörözı elıtt 20 m2-es
kerthelyiség
közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj 50%-ának megfizetésétıl eltekint.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 15.
Märcz László igazgatóság vezetı
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10./napirend
Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 107.
III/10.) kérelme
(86. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását és a díj elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 185/2013. (VI. 11.) határozata
a Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesület 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
a Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítı és Támogató Egyesületnek (7100 Szekszárd,
Béri B. Á. u. 107. III/10.) a 2013. június 29-én tartandó „Családi nap” rendezése
kapcsán a Prometheusz park közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.

Határidı:
Felelıs:

2013. június 15.
Märcz László igazgatóság vezetı

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 5 perckor berekeszti.
K.m.f
Kıvári László
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Máté Péter
elnök-helyettes
Készítette:
Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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