SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: IV. 120-7/2014
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. április 8. (kedden) 8 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

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

Távolmaradt:

Dr. Fajszi Lajos és Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Märcz László igazgatóságvezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Kovács Lászlóné osztályvezetı
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

Meghívott:

Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
Csillag Balázs Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetı

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 05 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét.
- Szekszárdi Hegyközség kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
- „Szekszárd Város Bora” elismerı cím adományozásához
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
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- „Minıségi Borok Ételek” magazinban való két oldal terjedelmő megjelenés támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
- SzılıSzem Civil Bőnmegelızési Egyesület kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
Javasolja, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel, a napirendi pontok sorrendjét
módosítsák.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította
meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1./napirend
Javaslat a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási rendszerének és öltözıjének
felújítására vonatkozó támogatási kérelmére
(45. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı
2./napirend
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(40. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
3./napirend
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft (7100 Szekszárd Bezerédj u. 2., ügyv.: Bálint Zoltán )
kérelme
(57. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
4./napirend
Egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggı és egyéb módosításáról (tervezet)
(39. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
5./napirend
Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázat kiírására
(42. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
6./napirend
Beszámoló a 2013. évre vonatkozó helyi adó bevételek alakulásáról
(47. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Lászlóné osztályvezetı
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7./napirend
Településrendezési terv módosítása
(49. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
8./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történı eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggı kegyeleti
szolgáltatás nyújtására.”
(55. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı, Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
9./napirend
„SZMJV Önkormányzata számára mőszaki irányítási feladatok ellátása KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(51. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./napirend
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány (7100
Szekszárd, Hollós L. u. 1.) kérelme
(53. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./napirend
Az Alisca Teakwando Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, a Spurkerék Modellezı
Egyesület és a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió kérelme
(54. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./napirend
Kadarka Futóegyesület (7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66.) kérelme
(56. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
13./napirend
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme
(58. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./napirend
Szekszárdi Hegyközség kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
15./napirend
„Szekszárd Város Bora” elismerı cím adományozásához
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
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16./napirend
„Minıségi Borok Ételek” magazinban való két oldal terjedelmő megjelenés támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
17./napirend
SzılıSzem Civil Bőnmegelızési Egyesület kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök

ZÁRT ÜLÉS
18./napirend
A Garay Pince megvásárlásával kapcsolatos készfizetı kezességvállalás kiváltása
(52. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezetı
19./napirend
Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés megkötésére
(50. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
20./napirend
Javaslat likvid hitel felvételre
(51. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

NYÍLT ÜLÉS
1./ napirend
Javaslat a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási rendszerének és öltözıjének
felújítására vonatkozó támogatási kérelmére
(45. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezetı
Kıvári László bizottsági elnök: Ismerteti az elıterjesztést
Kérdés nem hangzott el.
Csillag Balázs ügyvezetı: Az elıterjesztés tartalmazza az elızményeket. Elmondja, hogy a
hangosítás és az eredményjelzı-tábla cseréjére több alkalommal pályáztak, eddig sikertelenül.
Az eredményjelzı tábla 21 éves, amely beszerelésekor sem volt új, Bulgáriából szállították
ide. Kis izzókkal mőködik, nagyon sok energiát használ, egy egész napos rendezvény során
túlmelegszik. A hangrendszer lényegében használhatatlan. Mobil hangfalakkal kell
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helyettesíteni, ahhoz érthetı legyen a szöveg. A Kosárlabda Egyesülettel együttmőködve a
társasági adóhoz kapcsolódó lehetıségek kihasználásával kerül benyújtásra a pályázat. Ilyen
intenzitással, hasonló támogatáshoz nem lehet hozzájutni. 30 % önerı szükséges a
pályázathoz. Továbbá elmondja, hogy ha a bizottság támogatja a kérelmet, akkor az a kérése,
hogy a szerzıdésben rögzítésre kerüljön, hogy vagy a városnak, vagy a létesítményt
üzemeltetı Szekszárdi Sportközpont Nkft.-nek a beszerzendı eszközök kiválasztásába legyen
beleszólása, valamint a támogatást kifejezetten eszköz beszerzésre fordíthassa az egyesület. A
sportév július 1-jétıl június 30-ig tart, ami eltér a gazdasági évtıl, így pénzügyi szempontból
azt jelenti, hogy június 30-ig amennyiben a támogatás is megérkezik az egyesülethez, akkor a
kifizetett számlákkal le kell zárni a projektet, le kell jelenteni a szövetséghez. A bekért
árajánlatokban szereplı határidık kéthetes beszerzési idıszakot adnak.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 80/2014. (IV.08.) határozata
a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási rendszerének és
öltözıjének felújítására vonatkozó támogatási kérelemrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási
rendszerének és öltözıjének felújítására vonatkozó támogatási kérelmét.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 09.
Kıvári László elnök

2./napirend
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(40. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 81/2014. (IV.08.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
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javasolja a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló rendelet módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 09.
Kıvári László elnök

3./ napirendi pont
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft (7100 Szekszárd Bezerédj u. 2., ügyv.: Bálint Zoltán)
kérelme
(57. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 82/2014. (IV.08.)
határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. 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 Vagyonkezelı Kft. (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) a kialakítandó kerthelyiség közterülethasználati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 11.
Märcz László igazgatóság vezetı

4./napirend
Egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggı és egyéb módosításáról (tervezet)
(39. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 83/2014. (IV.08.)
határozata
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az egyes önkormányzati rendeletek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 09.
Kıvári László elnök

5./napirend
Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázat kiírására
(42. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László bizottsági elnök: A pályázati kiírásban történt-e változás az elmúlt évekhez
képest?
Varga András osztályvezetı: A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. részére kell a
tulajdonosnak elıleget megfizetnie, amirıl igazolást állít ki a vízmő. Ennek alapján kerül
kifizetésre a tulajdonosnak a beruházás összege.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 84/2014. (IV.08.) határozata
a közcsatornára történı rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírását.
Határidı:
2014. április 09.
Felelıs:
Kıvári László elnök
6./napirend
Beszámoló a 2013. évre vonatkozó helyi adó bevételek alakulásáról
(47. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 85/2014. (IV.08.)
határozata
a 2013. évre vonatkozó helyi adóbevételek alakulásáról szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a 2013. évre vonatkozó helyi adóbevételek alakulásáról szóló
beszámolót.
Határidı:
2014. április 09.
Felelıs:
Kıvári László elnök
7./napirend
Településrendezési terv módosítása
(49. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Mit jelent ez a veszélyes övezet?
Herr Teréz fıépítész: Jogszabály írja elı, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha építési
hatósági ügy történik azon a veszélyességi övezeten belül, akkor a katasztrófavédelmet
tájékoztatni kell.
Máté Péter elnökhelyettes: A beépíthetıséget korlátozza?
Herr Teréz fıépítész: Nem korlátozza. Ha abban a körzetben bármilyen tevékenység történik,
akkor a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 86/2014. (IV.08.) határozata
a településrendezési terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a településrendezési terv módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 09.
Kıvári László elnök
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8./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történı eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggı kegyeleti
szolgáltatás nyújtására.”
(55. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı, Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottsági elnök: a súlyozásokat változtassuk meg, mivel a tavalyi év során ez
hátrányosan érintette az önkormányzatot, olyan szempontból, hogy mi fizettünk többet a
szolgáltatások után. Az árajánlatokat összevetve, a két ajánlat között nagymértékő különbség
van.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 87/2014. (IV.08.) határozata
„Megbízási
szerzıdés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata számára a közköltségen történı eltemettetéssel (a
továbbiakban: köztemetés) összefüggı kegyeleti szolgáltatás
nyújtására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási
szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történı eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés)
összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására.” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı PANTEON Kegyeleti és Szolgáltató Kft.-vel (7100
Szekszárd, Alkony utca 1.) kössön szerzıdést.
2.
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:

2014. április 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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9./napirend
„SZMJV Önkormányzata számára mőszaki irányítási feladatok ellátása KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(51. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy
a vízbázis projekt esetében az engedélyezési folyamatoknál tartanak. A víztisztító kúttelep
már az engedélyezési hatóságnál van, valamint a vízvezeték rendszernek a tervei is feladásra
kerülnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 88/2014. (IV.08.) határozata
„SZMJV Önkormányzata számára mőszaki irányítási feladatok
ellátása
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002
pályázathoz
kapcsolódóan” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „SZMJV
Önkormányzata számára mőszaki irányítási feladatok ellátása
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Topeka Tervezı Kkt-vel kössön megbízási szerzıdést.
2.
Továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a megbízási szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

10./napirend
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány (7100
Szekszárd, Hollós L. u. 1.) kérelme
(53. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
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Kıvári László bizottsági elnök: Véleménye szerint a Gemenc Nagydíjjal járó útlezárások,
megnehezítik a közlekedést a városban.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a következı évben az útvonal jóváhagyását a
Bizottság döntésétıl függıen adhatja ki az Igazgatóság. A nagydíj megrendezésének
idıpontját összhangba kell hozni a városban zajló nagyobb rendezvényekkel idıpontjaival.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 89/2014. (IV.08.) határozata
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú
Alapítvány (7100 Szekszárd, Hollós L. u. 1.) kérelmérıl
1.
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 Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd, Hollós u.
1.) a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpáros Verseny rendezése kapcsán a
Béla király tér közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a rendezvényekhez
kötıdı közút használati engedélyek kiadásának eljárása során a
Bizottság véleményezı, javaslattevı szerepének eljárásba történı
beépítésének megvizsgálására.
Határidı: 2014. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
11./napirend
Az Alisca Teakwando Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, a Spurkerék Modellezı
Egyesület és a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió kérelme
(54. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.

Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató: Elmondja, hogy a területbe beleesnek a fizetı parkolók,
amely bevétel kiesést jelentenek a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. számára.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 90/2014. (IV.08.)
határozata
az Alisca Teakwando Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, a
Spurkerék Modellezı Egyesület és a Szekszárdi Mozgásmővészeti
Stúdió 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 az Alisca Teakwando Klubnak, az Alisca
Nyilai Íjász Egyesületnek, Spurkerék Modellezı Egyesületnek és a
Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdiónak bemutatóval egybekötött
sportnap rendezése kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétıl eltekint.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 15.
Märcz László igazgatóság vezetı

12./napirend
Kadarka Futóegyesület (7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66.) kérelme
(56. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 91/2014. (IV.08.) határozata
Kadarka Futóegyesület (7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66.)
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 Kadarka Futóegyesületnek ( 7100
Szekszárd, Mátyás király u. 66.) az „5. Borvidék félmaraton”
elnevezéső utcai futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren színpad,
rendezvény, -termékbemutató sátrak és wc-k közterület-használati
díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterülethasználati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2014. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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13./napirend
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme
(58. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 92/2014. (IV.08.)
határozata
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.) a Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny megrendezése kapcsán benyújtott, közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterülethasználati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2014. április 11.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
14./napirend
Szekszárdi Hegyközség kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
Kıvári László bizottsági elnök: Elmondja, hogy megkereste a Szekszárdi hegyközség azzal,
hogy szükségük lenne 100.000 Ft összegő támogatásra a „Szekszárdi Borvidéki Borverseny
Aranyérmes Palackos Borainak nyilvános kóstolója, benne a „Város Bora”- Szekszárd 2014.
bor bemutatása” c. rendezvény megvalósításához. Javasolja, hogy a bizottság a kerete terhére
biztosítsa a kért összeget és kérje fel a hivatalt, hogy készítse el a megállapodást, utalja át a
pénzt, valamint kérje fel a polgármestert, hogy írja alá a megállapodást. Határidı: 2014.
április 30.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 93/2014. (IV.08.) határozata
Szekszárdi Hegyközség támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Hegyközség részére
100.000 Ft összegő támogatást biztosít a 2014. évi Bizottsági Keret
terhére a „Szekszárdi Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos
Borainak nyilvános kóstolója, benne a „Város Bora”- Szekszárd 2014.
bor bemutatása” c. rendezvény megvalósításához.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 30.
Kıvári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

15./napirend
„Szekszárd Város Bora” elismerı cím adományozásához
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja, hogy a 2014. évi „Szekszárd Város Bora”
elismerı cím adományozásához szükséges serleg megvásárlásához, valamint annak
gravírozásához szükséges költségek finanszírozására a Bizottság a 2014. évi Bizottsági
Tartalék keret terhére biztosítsa a kellı összeget. Továbbá javasolja, hogy a Bizottság kérje fel
a Polgármesteri Hivatalt az említett tevékenységek elvégzésére. Határidı: 2015. április 30.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 94/2014. (IV.08.) határozata
A 2014. évi „Szekszárd Város Bora” cím adományozásához
szükséges kellékekrıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi „Szekszárd Város Bora”
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elismerı cím adományozásához szükséges serleg megvásárlásához,
valamint annak gravírozásához szükséges költségek finanszírozását a
2014. évi Bizottsági Tartalék keret terhére biztosítja.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1.) pontban
hivatkozottak ügyintézésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 30.
Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

16./napirend
„Minıségi Borok Ételek” magazinban való két oldal terjedelmő megjelenés támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja, hogy a Bizottság a saját kerete terhére biztosítson
150.000 Ft összegő támogatást a Minıségi Borok Ételek magazinban való két oldal
terjedelmő megjelenéshez. Határidı: 2014. április 30.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 95/2014. (IV.08.) határozata
Folyóiratban való megjelenésrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Minıségi Borok Ételek
magazinban való két oldal terjedelmő megjelenéshez a 2014. évi
Bizottsági keret terhére 150.000,- Ft támogatást biztosít.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 30.
Kıvári László elnök

17./napirend
SzılıSzem Civil Bőnmegelızési Egyesület kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök
Kıvári László bizottsági elnök: Elmondja, hogy az Egyesület azzal kereste meg a
Bizottságot, hogy biztosítson a 2014. évi mőködéséhez 300.00 Ft összegő támogatást.
Javasolja, hogy a bizottság biztosítson elızetes támogatást a 2014. évi Bizottsági Keret
terhére, azzal a kitétellel, hogy amennyiben Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása során az Egyesület támogatása
külön soron megjelenik, az Egyesületnek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatását
haladéktalanul vissza kell fizetnie Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. A
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Bizottság továbbá javasolja a Közgyőlésnek, hogy a mőködési elılegként átadott összeget, az
Egyesület általi visszafizetését követıen vezesse át a Bizottsági Keretbe. A Bizottság továbbá
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, az összeg
átutalására, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 96/2014. (IV.08.) határozata
SzılıSzem Civil Bőnmegelızési Egyesület támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szılı Szem Civil Bőnmegelızési
Egyesület 2014. évi mőködéséhez 300.000 Ft összegő elızetes
támogatást biztosít a 2014. évi Bizottsági Keret terhére, azzal a
kitétellel, hogy amennyiben Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása során az
Egyesület támogatása külön soron megjelenik, az Egyesületnek a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatását haladéktalanul vissza kell
fizetnie Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.
2.
A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az 1.) pontban
hivatkozott mőködési elılegként átadott összeget, az Egyesület általi
visszafizetését követıen vezesse át a Bizottsági Keretbe.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására.
4.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidı:

Felelıs:

1. pont: 2014. április 30.
2. pont: 2014. május 30.
3. pont: 2014. április 30.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
3. pont: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
4. pont: Pál József igazgatóságvezetı

További nyílt ülésen lévı napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 51 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.
Kıvári László
elnök
16

Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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