SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-5/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. február 28-án 15 óra 09 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:
bizottsági tagok

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

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor bizottsági tag

Távolmaradt:

dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Buncsek Attila pályázati referens
Katz Zoltánné kertész
Berlinger Attila kommunikációs referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgató
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal képviselıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 óra 09 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja a „Növényanyag vásárlás 2012. évi nyári kiültetéshez, továbbá félkész
növényanyag beszerzéséhez” c. elıterjesztés napirendre történı felvételét. Javasolja továbbá a
meghívóban szereplı 23. napirendi pont napirendrıl történı levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
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NAPIREND
1./ napirendi pont
A Szekszárdi Polgárır Egyesület 2011. IV. negyedévi beszámolója
(21. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(32. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti idıszakra szóló
középtávú tervének elfogadására
(46. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl (tervezet)
(31. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(37. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(42. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Rottenbacher Ádám Szociális Központ intézményvezetı
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8./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
KEF munkájának tapasztalatairól
(38. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Elıadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor

és

a

9./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
(17. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
10./ napirendi pont
Növényanyag vásárlás 2012. évi nyári kiültetéshez, valamint félkész növényanyag beszerzése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Elıadó: Katz Zoltánné kertész
11./ napirendi pont
Támogatási kérelem az „35. Utazás Nemzetközi Kiállítás”-on történı részvételre
(18. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Berlinger Attila kommunikációs referens
12./ napirendi pont
Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerzıdés
jóváhagyására
(43. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
13./ napirendi pont
Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi
helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési
terv jóváhagyására
(45. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
14./ napirendi pont
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
15./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
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megkötésére

16./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(40. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens
17./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához kapcsolódó
döntések meghozatalára
(39. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
18./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és
környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának módosítására
(29. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
19./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági
társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos
pályázati
eljárás
eredményének jóváhagyására
(44. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
20./ napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtı”
közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi
közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére kérelem benyújtására
(41. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
21./ napirendi pont
Tolnai Józsefné (Szekszárd, Wosinszky ltp. 3.) kérelme
(19. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
22./ napirendi pont
R.W.K Kft. (Szekszárd, Béri B. Á. u. 111.) kérelme
(20. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
23./ napirendi pont
Patkós István mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(22. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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24./ napirendi pont
Pfaff Mihály sebességkorlátozás, valamint nehéz gépjármő forgalom kitiltása iránti kérelme
(24. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
25./ napirendi pont
Oláh Tibor megállni tilos tábla eltávolítása iránti kérelme
(25. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
26./ napirendi pont
Wéber Mihály fekvırendır elhelyezése iránti kérelme
(26. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
27./ napirendi pont
Tájékoztató az Arany János utca – Szent I. tér – Széchenyi u. határolta tömbbelsıben kialakult
állapotokról
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./ napirendi pont
A Szekszárdi Polgárır Egyesület 2011. IV. negyedévi beszámolója
(21. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
Bakodi Róbert: Az önkormányzat támogatását ki kell egészíteniük, ezért folyamatosan pályáznak és
együttmőködnek civil szervezetekkel.
Kıvári László: Létszámban van változás?
Bakodi Róbert: Igen, a 18 fı most 23 fıre bıvült.
Kıvári László: Jelenleg is zárolva van az egyesület részére elıírányzott összeg? Ha igen, meddig?
Pál József: Igen. A Közgyőlés döntéséig.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
30/2012. (II.28.) GPB határozat
A Szekszárdi Polgárır Egyesület 2011. IV.
negyedévi beszámolója
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Polgárır
Egyesület 2011. IV. negyedévi beszámolóját
elfogadja és az Egyesülettel kötött együttmőködési
megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján
50.000.- Ft támogatást nyújt az Egyesület számára
a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.)
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önkormányzati rendelet 3. melléklet 307.1.1.9.
kiadási elıirányzat terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármestert a Hivatal
által elıkészített támogatási megállapodás
aláírására. A Bizottság felkéri a Hivatalt a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2012. március 10.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: dr. Göttlinger István aljegyzı
Pál József igazgatóságvezetı

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(32. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Kiegészítést nem kíván tenni.
Ilosfai Gábor 15 óra 13 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: A tavalyi bizottsági keret még nem lett egészen felhasználva. Ez megvan még? Tavaly
a bizottság 300.000 Ft összeget biztosított haltelepítésre, ez megtörtént?
Pál József: Még nem történt meg a pénzügyi rendezés a maradék keret tekintetében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fajszi Lajos 15 óra 16 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
31/2012. (II.28.) GPB határozat
A 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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3./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti idıszakra szóló
középtávú tervének elfogadására
(46. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztést. Az Ávr. nem enged mőködési hiányt betervezni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
32/2012. (II.28.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013-2015. közötti idıszakra szóló középtávú
tervének elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013-2015. közötti idıszakra szóló középtávú
tervének
elfogadására
tett
javaslatot
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl (tervezet)
(31. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: A tervezet számszaki részével kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni. Teljesen más lett
a szerkezete a költségvetésnek. Az Áht. ezt a formát, szerkezetet írta elı. Külön kellett tervezni az
önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények és a közgyőlés bevétel és kiadási oldalát. Az
idei évben nincs lehetıség a mőködési hitelfelvételre. Az egyensúly megteremtésére csak a kiadások
csökkentésével van lehetıség. Csökkent az állami normatíva. A helyi adóbevételek nagyjából az
intézményrendszer mőködésének finanszírozására elegendı. Az adósság keletkeztetı ügyletek felsı
határát kell az új jogszabályoknak megfelelıen megjelölni, míg a korábbi szabályozás az adósság felsı
határának megjelölésérıl rendelkezett. Ez maximum a bevételek 50 %-a lehet, amely 2012. évben 1,2
milliárd Ft. Új elem, hogy a költségvetésbe beépült a korábban kibocsátott kötvények törlesztı részlete
– már nem csak a kamattörlesztést kell feltüntetni.
A kisebbségi önkormányzatoknak ezentúl önálló költségvetést kell készíteniük, a korábbi évekkel
ellentétben. 2011. évben nagyon magas tartalék lett betervezve, melynek indoka a projektekhez forrás
biztosítása volt. Idén teljesen más a helyzet, mert a nagy projekteket az információink szerint 2012. év
végéig be kell fejezni, tehát nem a tartalék részen kell szerepeltetni ıket, hanem a kiadási oldalon. Így
a tavalyi évhez viszonyítva alacsonyabb a tartalékalap, kb. 430 millió Ft. A költségvetés fıösszege
nagyjából azonos a tavalyival, csak a sorok elrendezése, elıirányzatokon lévı összegek nagysága
változott. A bizottsági keret is a tartalékalapnál került feltüntetésre. Egy sarkalatos pontja van a
költségvetésnek, az pedig a tartalékalap. Jelenleg a futó projektekre és az elıre nem látható kiadásokra
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felhasználható összeg 365 millió Ft. Ez nagyon feszes felhasználást tesz csak lehetıvé. 2012. évtıl
kezdıdıen a Büntetı Törvénykönyv tartalmaz egy olyan tényállást is, hogy amennyiben az adott
pillanatban a kötelezettségvállalásra nincs fedezet a költségvetésben, szankciót lehet alkalmazni. Így
ha nem áll rendelkezésre fedezet, akkor nem lehet utalványozni és ellenjegyeztetni sem.
Megváltozott az ellenjegyzés rendje is: korábban minden ellenjegyzés a jegyzıhöz, illetve a jegyzı
által megbízott személyhez tartozott. Az új jogszabály azonban ezt a jogosítványt visszavonta, így az
ellenjegyzésre kizárólag a jegyzı által kijelölt személy(ek) jogosultak. Ezáltal azonban a hivatal
dolgozóira hárul a felelısség, amely nem feltétlenül jó megoldás.
Csernus Péter 15 óra 32 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Évrıl-évre kevesebb az állami támogatás. Úgy látja, hogy az intézmények 300 millió
Ft-tal többet használnak fel, mint a tavalyi évben. Ennek mi az oka?
Pál József: A tervezésnek az volt a rendezı elve, hogy a jelenlegi forrásokból a futó projekteket
biztosítani kell. Azokat a költségeket, amelyek a mőködéssel közvetlenül összefüggenek és
valószínősíthetıen bekövetkeznek, mindenképpen meg kell jeleníteni. Ebbıl kifolyólag minden
elkerülhetetlen dologi kiadás és személyi juttatás betervezésre került. A korábbi években az
intézményrendszerben a spórolás volt a jellemzı, igyekeztek a dologi kiadásokat csökkenteni.
Egyelıre nem lehet tudni, mi lesz a sorsa az intézményrendszernek. Jelen információk szerint
visszaszerzıdéssel kell majd finanszírozni a mőködést, azonban ha ez nem következik be, akkor
lesznek szabad pénzeszközök, melyeket fel lehet használni.
A Városüzemeltetés elıirányzata nem csökkent a tavalyi összeghez képest.
Kıvári László: Az egyház fizetett már a régi Garay János Általános Iskola épületéért? A Garay
étteremmel kapcsolatban van valamilyen sor a tervezetben?
Pál József: Igen, már januárban.
Kıvári László: A Tőzoltóság kiválása miben befolyásolta a költségvetést?
Pál József: Az elszámolások folyamatban vannak, veszteség nem volt, többletkiadása nem keletkezett
emiatt a városnak. A Garay étterem a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. költségvetésében szerepel.
Kıvári László: A tervezett építményadó szerepel a költségvetésben?
Pál József: Az építményadóval kapcsolatban még nem született döntés, azonban a várható bevételek
feltüntetésre kerültek a tervezetben.
Máté Péter 15 óra 55 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Pál József: A közhatalmi bevételek bevételi sor a helyi adókat tartalmazza, ebben található az
építményadó várható bevétele is.
Csernus Péter 15 óra 57 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egy nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
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33/2012. (II.28.) GPB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl
szóló rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter 16 óra 02 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Ilosfai Gábor: Az önkormányzat nem bıvítheti a törzsvagyont?
Majnayné Sajben Anna: A fogalomképtelen törzsvagyonnak két része van: az egyik a törvény alapján
kizárólagosan az önkormányzat tulajdonát képezi, amely nem bıvíthetı, a másik része pedig a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon, mely bıvíthetı.
Varga András: A 2. sz. melléklet tartalmazza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő
vagyont. Mi alapján kerültek ide besorolásra az ingatlanok?
Majnayné Sajben Anna: A hatályos rendelet tartalmazza a forgalomképtelen törzsvagyont.
Tulajdonképpen ennek alapulvételével kerültek be az ingatlanok ebbe a tervezetbe.
Varga András: Vannak köztük olyanok is, amelyek akár forgalomképesek is lehetnének. Akár az is
elıfordulhat, hogy a jelenlegi besorolás is rossz és nem töltik be az ingatlanok eredeti rendeltetésüket.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek javasolja elfogadásra a rendelettervezetet,
azonban kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az önkormányzati törzsvagyon azon
elemeit, melyek a kötelezı feladatellátást szolgálják, hogy mennyiben töltik be eredeti rendeltetésüket.
Ezt követıen pedig kéri, hogy az eredményt a Hivatal terjessze a Bizottság elé.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot – a megfogalmazott kiegészítéssel együtt, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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34/2012. (II.28.) GPB határozat
Az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló rendelettervezet
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
31/2004.(XII.1.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
vizsgálja
felül
az
önkormányzati törzsvagyon azon elemeit,
melyek a kötelezı feladatellátást szolgálják,
hogy
mennyiben
töltik
be
eredeti
rendeltetésüket. Ezt követıen pedig kéri, hogy
az eredményt a Hivatal terjessze a Bizottság
elé.
Határidı: 1. pont: 2012. március 01.
2. pont: 2012. április 15.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Pál József igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(37. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: A többletszolgáltatás azt jelenti, hogy ami nem a normál munkarendbe tartozó
anyakönyvi esemény, azt többletdíjért végzi a Hivatal?
Majnayné Sajben Anna: Igen.
Máté Péter: Munkaszüneti napon akkor lehet anyakönyvi esemény vagy sem? Vasárnap sem lehet?
Majnayné Sajben Anna: Nem lehet, csak szombati napon. Jogszabály kizárja ezt a lehetıséget. Nem
lehet vasárnap sem.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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35/2012. (II.28.) GPB határozat
Az
egyes
anyakönyvi
események
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
47/2011.(VII.21.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(42. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Rottenbacher Ádám Szociális Központ intézményvezetı
Rottenbacher Ádám: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter 16 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: A Szociális Bizottság már megtárgyalta?
Rottenbacher Ádám: Igen, elfogadta.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
36/2012. (II.28.) GPB határozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról
szóló
36/2001.
(XII.
21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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8./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
KEF munkájának tapasztalatairól
(38. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Elıadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor

és

a

Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
37/2012. (II.28.) GPB határozat
Beszámoló
a
kábítószer
probléma
visszaszorítására
elfogadott
stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia eredményeinek és a KEF munkájának
tapasztalatairól szóló beszámolót a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

9./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
(17. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Annyival egészíti ki az elıterjesztést, hogy a határozati javaslat a kiosztott
javaslatra módosult, ennek a támogatását kéri.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
38/2012. (II.28.) GPB határozat
Iskolatej-ellátás biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének Gazdasági
Bizottsága támogatja az
iskolatej programban való
javasolja a Közgyőlésnek,
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Önkormányzata
és Pénzügyi
Önkormányzat
részvételét, és
hogy ennek

megvalósításához szükséges fedezetként 7.099
eFt-ot a 2012. évi költségvetése terhére
biztosítson.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy ezen összeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló rendeletébe építse be.
3. A Bizottság jóváhagyja az elıterjesztés
melléklete szerint a TOLNATEJ Tolna Megyei
Tejipari
Zártkörően
Mőködı
Részvénytársasággal 2012. március 1-tıl 2012.
december 31. napjáig terjedı idıszakra
vonatkozó szállítási szerzıdést.
4. A Bizottság felkéri a polgármestert a szállítási
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs: 1. és 3. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
4. pont: Horváth István polgármester
10./ napirendi pont
Növényanyag vásárlás 2012. évi nyári kiültetéshez, valamint félkész növényanyag beszerzése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Elıadó: Katz Zoltánné kertész
Máté Péter 16 óra 24 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Katz Zoltánné: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: Van más olyan kertész, aki ekkora mennyiségben tudna szállítani?
Katz Zoltánné: Nem igazán van más, mint azok, akiktıl minden évben rendelünk. Elıfordult olyan,
hogy mástól lett megvásárolva a növényanyag, azonban nem tudott megfelelı minıségben szállítani.
Fajszi Lajos: Miért nem szekszárdi vállalkozótól, termelıtıl kerül megrendelésre a növényanyag?
Katz Zoltánné: Nagy mennyiségre van szüksége a városnak, szekszárdi termelık nem tudnak ennyit
elıállítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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39/2012. (II.28.) GPB határozat
Növényanyag vásárlás 2012. évi nyári
kiültetéshez, valamint félkész növényanyag
beszerzése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2012. évi nyári kiültetéshez
-

-

-

-

az I.sz. növényanyag beszerzését Berezi
Sándor (Mözs, Szent István u. 102.)
vállalkozótól bruttó 1.569.127,- Ft értékben,
a II.sz. növényanyag beszerzését Molnár Anita
(Mözs, Szent István u. 39.) vállalkozótól bruttó
1.583.638,- Ft értékben,
a III.sz. növényanyag beszerzését Nagy
Ferencné
(Szekszárd,
Csap
u.
20.)
vállalkozótól bruttó 1.222.617,- Ft értékben,
a IV.sz. növényanyag beszerzését Horváth
János (Sióagárd, Rákóczi
u. 63/A.)
vállalkozótól bruttó 1.968.586,- Ft értékben
javasolja megrendelni.

Határidı: azonnal
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

11./ napirendi pont
Támogatási kérelem az „35. Utazás Nemzetközi Kiállítás”-on történı részvételre
(18. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Berlinger Attila kommunikációs referens
Máté Péter 16 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Berlinger Attila: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter: A szekszárdi borászok támogatását is kérték?
Berlinger Attila: Külön nem lettek megkeresve.
További kérdés nem hangzott el.
Varga András: Egy ideig még nem lehet utalni a tartalékkeretbıl, mert zárolva van.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet, valamint kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt, hogy amennyiben rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret, azonnal intézkedjen fenti
összegnek az Egyesület részére történı átutalásáról.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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40/2012. (II.28.) GPB határozat
Támogatási kérelem az „35. Utazás Nemzetközi
Kiállítás”-on történı részvételre
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága 200.000,- Ft összegő támogatást
nyújt Szekszárd és Térsége Turisztikai
Közhasznú Egyesület részére a 2012. március
1-4. között Budapesten megrendezendı 35.
Utazás Kiállításon való megjelenéshez a
bizottság 2012. évi tartalékkeretének terhére.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási
megállapodás
elkészítésére,
valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására. A Bizottság továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben
rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret,
azonnal intézkedjen fenti összegnek az
Egyesület részére történı átutalásáról.
3.) A Bizottság a támogatás összegének
elszámolási határidejét 2012. december 31.
napjában határozza meg.
Határidı: 1-2. pont: 2012. május 31.
3. pont: 2012. december 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvez.
Pál József igazgatóságvezetı

12./ napirendi pont
Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerzıdés
jóváhagyására
(43. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Máté Péter 16 óra 54 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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41/2012. (II.28.) GPB határozat
A Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék
rendezésével kapcsolatos szerzıdés jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék
rendezésével kapcsolatos szerzıdés jóváhagyására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Ilosfai Gábor 16 óra 55 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
13./ napirendi pont
Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi
helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési
terv jóváhagyására
(45. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
42/2012. (II.28.) GPB határozat
Az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
pénzügyi
helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben
foglalt
megállapításokhoz
kapcsolódó
intézkedési terv jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének
ellenırzésérıl
készült
jelentésben
foglalt
megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv
jóváhagyására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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14./ napirendi pont
Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás
elfogadására
(34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ilosfai Gábor 16 óra 58 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
43/2012. (II.28.) GPB határozat
A kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári
feladat
ellátásáról
szóló
megállapodás
elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári
feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
15./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

megkötésére

Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

44/2012. (II.28.) GPB határozat
A gyermekvédelmi szakellátás biztosítására
feladat-ellátási megállapodás megkötése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladatellátási megállapodás megkötésére tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
16./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(40. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
45/2012. (II.28.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)
c.
pályázat
önerejének biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)
c.
pályázat
önerejének biztosítására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
17./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához kapcsolódó
döntések meghozatalára
(39. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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46/2012. (II.28.) GPB határozat
Az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális
közösségi
központ
kialakítása” címő pályázat megvalósításához
kapcsolódó döntések meghozatala
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális
közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához
kapcsolódó
döntések
meghozatalára tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

Ilosfai Gábor 17 óra 04 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.

18./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és
környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának módosítására
(29. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
47/2012. (II.28.) GPB határozat
A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-20090006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására
létrehozott
konzorcium
együttmőködési megállapodásának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-20090006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására
létrehozott
konzorcium
együttmőködési megállapodásának módosításra
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tett javaslatot
javasolja.

a

Közgyőlésnek

elfogadásra

Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

19./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági
társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményének jóváhagyására
(44. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
48/2012. (II.28.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata
és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági
társaságai
részére
közbeszerzésekhez
kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos
közbeszerzési
tanácsadói
szolgáltatás
nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredményének jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata és
intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági
társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó
tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési
tanácsadói
szolgáltatás
nyújtására”
tárgyú
meghívásos pályázati
eljárás
eredményének
jóváhagyására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

20./ napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtı”
közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi
közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére kérelem benyújtására
(41. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı

20

Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter: Ki intézi a munka koordinálását?
Märcz László: A gondnok, az intézményvezetık és a Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóság.
Idén 107 fıt tudtak csak alkalmazni a források csökkenése végett, nyáron pedig csak 45 fıt elıre
láthatólag.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
49/2012. (II.28.) GPB határozat
Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb
távú,
valamint
az
„értékteremtı”
közfoglalkoztatásra
elnyert
támogatás
felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi
közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható
decentralizált
keret
terhére
kérelem
benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az
„értékteremtı”
közfoglalkoztatásra
elnyert
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót,
valamint
a
2012.
évi
közfoglalkoztatás
finanszírozására fordítható decentralizált keret
terhére kérelem benyújtására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. március 01.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
21./ napirendi pont
Tolnai Józsefné (Szekszárd, Wosinszky ltp. 3.) kérelme
(19. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság ne engedje el a tartozás összegét, azonban kedvezményként
biztosítsa a kérelmezı részére a 12 havi kamatmentes részletfizetés lehetıségét.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter által megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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50/2012. (II.28.) GPB határozat
Tolnai Józsefné (Szekszárd, Wosinszky ltp. 3.)
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
szerinti hatáskörében eljárva Tolnai Józsefné
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét nem támogatja, azonban a fennálló
tartozásának megfizetésére 12 havi kamatmentes
részletfizetési lehetıséget biztosít.
Határidı: 2012. március 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

22./ napirendi pont
R.W.K Kft. (Szekszárd, Béri B. Á. u. 111.) kérelme
(20. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a kérelem kerüljön támogatásra, de csak abban az esetben, ha a kérelmezı
lesz a jövıben is a Papa Borozója elnevezéső vendéglátóegység üzemeltetıje.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter által megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
51/2012. (II.28.) GPB határozat
R.W.K Kft. (Szekszárd, Béri B. Á. u. 111.)
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
szerinti hatáskörében eljárva az R.W.K Kft-nek a
2012. évi Labdarúgó EB, illetve Olimpia idejére a
Garay téren – a Papa borozó teraszának
folytatásaként - felállítandó kivetítı és sátor
kapcsán benyújtott
közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja és a
közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint,
amennyiben a kérelmezı látja el a Papa borozó
üzemeltetését
Határidı: 2012. március 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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23./ napirendi pont
Patkós István mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(22. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Máté Péter: Több mozgáskorlátozott parkoló is található azon a területen, újabb kialakítását nem
javasolja. Elképzelhetınek tartja azt a megoldást, hogy áthelyezzenek oda egy táblát, ahová a
kérelmezı kéri.
Ácsné Oláh Gabriella: Van olyan adatbázis, amelyben szerepel, hogy hány helyen van
mozgáskorlátozott parkoló a városban?
Märcz László: Igen, van.
További kérdés nem hangzott el.
Ácsné Oláh Gabriella: Érdemes lenne ezt összehasonlítani a Civil Kerekasztal által vezetett
tagnyilvántartással.
Fajszi Lajos: Javasolja, hogy kerüljön aktualizálásra a nyilvántartás és ezután térjen vissza a szóban
forgó kérelem támogatására.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Fajszi Lajos által megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
52/2012. (II.28.) GPB határozat
Mozgáskorlátozott parkolóhelyek felmérése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy mérje fel a város területén kijelölt
mozgáskorlátozott parkolóhelyek mennyiségét,
azok kihasználtságát, majd ezt követıen egy
beszámoló keretében terjessze azt a Bizottság
elé.
2. A Bizottság Patkós István (7100 Szekszárd,
Zöldkert u. 12.), valamint Losonczi Sándor
(7100 Szekszárd, Gróf Pál u. 20.)
mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti
kérelmére a fentiekben megjelölt beszámoló
elkészültét követıen kíván visszatérni.
Határidı: 2012. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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24./ napirendi pont
Pfaff Mihály sebességkorlátozás, valamint nehéz gépjármő forgalom kitiltása iránti kérelme
(24. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Nem javasolja, hogy a bizottság támogassa a tábla kihelyezését.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
53/2012. (II.28.) GPB határozat
Pfaff Mihály sebességkorlátozás, valamint
nehéz gépjármő forgalom kitiltása iránti
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet
I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva
Pfaff
Mihálynak
a
Mikes
utca
sebességkorlátozására és a tehergépjármő forgalom
kitiltására irányuló kérelmét nem támogatja.
Határidı: 2012. március 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

25./ napirendi pont
Oláh Tibor megállni tilos tábla eltávolítása iránti kérelme
(25. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Nem javasolja a Kálvin tér közlekedési rendjének megváltoztatását.
Kıvári László: A járda rossz állapotban van, szükséges lenne rendbe tenni az útszegélyt is. Érdemes
lenne helyszíni szemlét tartani. Nem javasolja támogatásra a tábla kihelyezését.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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54/2012. (II.28.) GPB határozat
Oláh Tibor megállni tilos tábla eltávolítása
iránti kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet
I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva
Oláh Tibornak a Mérey utcában kihelyezett
megállni tilos tábla eltávolítására vonatkozó
kérelmét nem támogatja.
Határidı:2012. március 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
26./ napirendi pont
Wéber Mihály fekvırendır elhelyezése iránti kérelme
(26. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Nem indokolt fekvırendır kihelyezése, nincs nagy forgalom.
Varga András: Nem gyors a közlekedés azon a szakaszon.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
55/2012. (II.28.) GPB határozat
Wéber Mihály fekvırendır elhelyezése iránti
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet
I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva
Wéber Mihálynak a Rákóczi u. 72/A. számú
ingatlan elé fekvırendır kihelyezésére vonatkozó
kérelmét nem támogatja.
Határidı: 2012. március 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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27./ napirendi pont
Tájékoztató az Arany János utca – Szent I. tér – Széchenyi u. határolta tömbbelsıben kialakult
állapotokról
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Fel kellene mérni, hogy kinek, mennyi parkoló jár és ki, milyen jogcímen birtokolja,
keríti el azokat. Kérje fel a bizottság a Hivatalt a vizsgálat lefolytatására, és az eredmény ismeretében
térjen vissza a bizottság a helyzet megoldására.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter által megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

56/2012. (II.28.) GPB határozat
Tájékoztató az Arany János utca – Szent I. tér –
Széchenyi u. határolta tömbbelsıben kialakult
állapotokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg az Arany János utca – Szent I. tér –
Széchenyi u. határolta tömbbelsı tulajdoni
viszonyait,
továbbá azt, hogy milyen
megállapodás, illetıleg jogszabály alapján kerültek
kiosztásra a parkolóhelyek a területen. A bizottság
kéri, hogy a vizsgálat eredményét a Hivatal
terjessze a Bizottság elé.
Határidı: 2012. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök
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Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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