SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: III. 1930-8/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2010. december 27-én 14 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Dr. Hadházy Ákos, Dr.
Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor, Csernus Péter, Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Pál József igazgatóság-vezetı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı,
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens,
Buncsek Attila pályázati referens,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Balla István az Akvizit Kft. ügyvezetıje

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 óra 10 perckor megnyitja.
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Javasolja, hogy a bizottság zárt ülésen tárgyalja az 1. napirendi
pontot.
Dr. Göttlinger István: Kéri, hogy a bizottság tárgyalja meg a Polgármesteri Hivatal porta- és
kézbesítési szolgálatának, valamint kisegítı tevékenységének ellátására vonatkozó javaslatot.
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 (zárt ülés)
Javaslat az önkormányzat és intézményei vagyon- és felelısségbiztosítási szerzıdésének
megkötésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Meghívott: Balla István az Akvizit Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
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2./ napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház átmeneti elhelyezésére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
Javaslat a Polgármesteri Hivatal porta- és kézbesítési szolgálatának, valamint kisegítı
tevékenységének átmeneti ellátására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
(szóbeli elıterjesztés)

A bizottság 14 óra 12 perctıl 14 óra 30 percig zárt ülésen tárgyalta az 1. napirendi pontot és
meghozta a 96/2010. (XII.27.) GPB számú határozatot. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
2./ napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház átmeneti elhelyezésére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést. A bérleti szerzıdés határozatlan idıre
szólna, a bérleti díj nagysága pedig 550.- Ft/m2/hó. A bérelt helyiségek alapterülete 2000 m2.
Buncsek Attila: Az átmeneti idıszakban csökkentett tartalommal fog mőködni a Mővelıdési
Ház az „E” épületben.
Máté Péter: Sokallja a bérleti díjat.
Dr. Hadházy Ákos: A pályázatban ezt a költséget nem lehet elszámolni?
Buncsek Attila: Nem.
Dr. Göttlinger István: Kicsit kényszerpályán vannak, mivel a költözés már megtörtént. Ettıl
függetlenül a bizottság kérhet tájékoztatást az igazgatótól a 2011. évi mőködés feltételeirıl.
Dr. Tóth Csaba Attila: Ugyanazokat a funkciókat kívánják biztosítani a civil szervezeteknek,
mint eddig. Véleménye szerint fel kellene mérni a nélkülözhetetlen funkciókat. A civil
szervezeteknek is együtt kellene ebben a kérdésben mőködniük.
Kıvári László: Ezeknek a civil szervezeteknek még további mőködési támogatást is nyújt az
önkormányzat. Ezeket a támogatásokat felül kell vizsgálni ennek a függvényében.
Buncsek Attila: A színházi funkció szerinte biztos, hogy nem fog mőködni az „E” épületben,
mivel a jelenlegi technikát nem viszik át oda az újat pedig nem fogják felszerelni. Döntı
hányadban a Bartina Egyesület fog mőködni az épületben.
Kıvári László: Megfogalmazza a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
97/2010. (XII.27.) GPB határozat
Babits Mihály Mővelıdési Ház átmeneti elhelyezése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága –
önkormányzati kezességvállalás mellett - jóváhagyja a
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza,
valamint a Pécsi Tudományegyetem között kötendı, a
Szent István tér 15-17. szám alatt található (E épület)
ingatlan 2000 m2 nagyságú alapterülető helyiségeire
vonatkozó bérleti szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza igazgatóját, hogy januárban számoljon
be a Bizottságnak a Mővelıdési Ház jövı évi
mőködésérıl.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Matókné Kapási Júlia igazgató

3./ napirendi pont
Javaslat a Polgármesteri Hivatal porta- és kézbesítési szolgálatának, valamint kisegítı
tevékenységének átmeneti ellátására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Dr. Göttlinger István: A közcélú foglalkoztatás változása miatt január 1-tıl bizonytalan a
hivatal porta- és kézbesítési szolgálatának, valamint egyéb kisegítı tevékenységeinek ellátása.
Kéri a bizottságot, hogy támogassa azt a javaslatot, miszerint ezeknek a feladatoknak az
ellátásába vonják be az átmeneti idıszakban a KT-Dinamic Kft-t.
Máté Péter: Az lenne a legjobb, ha ezeket az embereket erre az idıre a KT-Dinamic Kft.
foglalkoztatná.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
98/2010. (XII.27.) GPB határozat
Polgármesteri Hivatal kisegítı tevékenységeinek átmeneti
ellátása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy a jegyzı a
KT-Dinamic Kft. bevonásával biztosítsa az átmeneti
idıszakban a Polgármesteri Hivatal porta- és kézbesítési
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szolgálatának, valamint az egyéb kisegítı tevékenységeinek
ellátását.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A bizottság elnöke további napirendi pont nem lévén az ülést 14 óra 45 perckor berekeszti.

k . m . f.
Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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