SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-7/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. április 16-án (kedden) 14 óra 20 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnök-helyettes, Dr.
Fajszi Lajos és Csernus Péter bizottsági tagok

Távolmaradt:

Dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor, Szabó Zsolt
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Farkas Éva osztályvezetı,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal elnökhelyettese,
Zaják Rita képviselı

A jegyzı megbízásából: Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Gerzsei Péter KIK igazgató,
Balogh László a Szılı-Szem Mozgalom vezetıje,
Herrné Szabadi Judit a Szekszárdi Borvidék Kht.
ügyvezetıje,
Bodó Katalin „Szépítsük Együtt Szekszárdot” Program
koordinátora

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 óra 20 perckor 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.
Varga András osztályvezetı: Kéri az alábbi elıterjesztések napirendre vételét:
- Zárt ülésre: 2013. évi Szekszárd Város Bora díj odaítélése

- Nyilvános ülésre: 0844/56 hrsz-ú önkormányzati út használata
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy forgalmi renddel kapcsolatos észrevételek egy
napirendi pont keretében kerüljenek megtárgyalásra. Továbbá a közvilágítással kapcsolatban
is jelezni szeretné, hogy a lámpák 10 %-a nem mőködik. A karbantartásra szerzıdést kötött a
város, de nem történik meg a hibák kijavítása.
Kıvári László elnök: A tavaszi nagytakarítással kapcsolatos témát is javasolja napirendre
tőzni. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott
módosítással együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı napirendet állapította meg:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1./napirend
Tájékoztatás a helyi tömegközlekedés önkormányzati mőködtetésbe vételének megoldási
lehetıségeirıl
(53. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
Gelencsér Gyula a DDRF Zrt. vezérigazgatója
2./napirend
Alapítói hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére hitelfelvétel céljából
(60. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
3./napirend
Javaslat a 2013. évi Szekszárd Város Bora díj odaítélésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
NYILVÁNOS ÜLÉS:
4./napirend
Javaslat az Önkormányzat és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között létrejött
vagyonkezelési szerzıdés kiegészítésére
(54. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
5./napirend
Köznevelési intézmények mőködési
Intézményfenntartó Központtal

költségeinek
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megosztása

a

Klebelsberg

(55. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Gerzsei Péter Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója
6./napirend
Szılı Szem Mozgalom támogatási kérelme
(51. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje
7./napirend
Tájékoztatás a tavaszi takarításról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bodó Katalin a Szépítsük Együtt Szekszárdot” program koordinátora
8./napirend
Szekszárd Borvidék Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(52. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató
9./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára fenntarthatósági terv/program
(Local Agenda 21) elkészítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(56. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
10./napirend
Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./napirend
Wirth László ajánlata zártkerti ingatlan megvételére
(57. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(58. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
13./napirend
A Vagyonkezelı Kft. kérelme közlekedési táblák eltávolításával kapcsolatosan
(59. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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14./napirend
A Duna Aszfalt Kft. kérelme
(61. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
15./napirend
A 0844/56 hrsz-ú önkormányzati út használata
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
16./napirend
Forgalmi renddel, közvilágítással kapcsolatos észrevételek
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter elnök-helyettes

A Bizottság 14 óra 25 perctıl zárt ülést tart, melyen meghozta 95-96/2013.(IV.16.)
határozatait. A nyilvános ülés 15 óra 10 perckor folytatódik.
4./napirend
Javaslat az Önkormányzat és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között létrejött
vagyonkezelési szerzıdés kiegészítésére
(54. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója: Ismerteti az elıterjesztést.
Felmerült, hogy étkeztetést is biztosítanának az ingatlanban, mivel közel van az iskola.
Kıvári László elnök: A Diákétkezetési Kft-t ebbe hogyan vonnák be?
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója: Alvállalkozóként lehetne
bevonni, egyeztetés kérdése. Nagyobb beruházást nem terveznek, mert jelenleg két per van
folyamatban, amelyben az ingatlan érintett.
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 97/2013. (IV. 16.) határozata
Vagyonkezelı Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés kiegészítésérıl
(94. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az Önkormányzat és a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között létrejött vagyonkezelési szerzıdés
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kiegészítését azzal, hogy az önkormányzati tulajdonban álló Szekszárd,
Garay tér 1-7. sz. alatti ingatlan tekintetében vagyonkezelési jogot
biztosítson a Vagyonkezelı Kft. részére.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök
5./napirend
Köznevelési intézmények mőködési költségeinek megosztása a
Intézményfenntartó Központtal
(55. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Gerzsei Péter Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója

Klebelsberg

Gerzsei Péter Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója: Január 1-tıl a KIK
átvette az önkormányzat fenntartásában lévı oktatási intézményeket. Szekszárd
Önkormányzata döntött arról, hogy az intézmények mőködtetését a továbbiakban vállalja, a
jogszabályi háttér még bizonytalan volt. Azóta a jogszabály módosítás megjelent arról, hogy a
mőködtetınek milyen költségeket kell vállalnia. Az egyeztetés folyamatos volt az
önkormányzattal. A cél, hogy az intézmények mőködésében ne legyen fennakadás. Jelenleg a
város fizeti a költségeket, ha a megállapodás megszületik, akkor továbbszámláz a város a
KIK-nek.
Kıvári László elnök: Köszöni a tájékoztatást, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Zaják Rita képviselı: Az osztálylétszámok hogyan alakulnak?
Gerzsei Péter Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója: A köznevelési
törvény szabályozza, általános iskolában 27 fı a maximális létszám. A törvény nem teszi
lehetıvé most, hogy ezt túllépjék, de a központ kezdeményezni fogja a törvény módosítását.
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 98/2013. (IV. 16.) határozata
a köznevelési intézmények mőködési költségeinek Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal történı megosztásáról
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köznevelési intézmények mőködési
költségeinek
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központtal
történı
megosztását az elıterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Közgyőlésnek
jóváhagyásra.
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2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a mőködési költségek
megosztásáról szóló megállapodást készítse elı a közgyőlés soron következı
ülésére jóváhagyás céljából.
Határidı: 2013. április 25.
Felelıs:
Kıvári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
6./napirend
Szılı Szem Mozgalom támogatási kérelme
(51. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje
Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje: A tegnapi napon döntöttek az egyesület
átalakulásáról, különálló szervezet lesz, eddig a Mentálhigiénés Mőhely keretein belül
mőködtek. 2.000.000 Ft támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy eredményesen tudjanak
mőködni. Egyesületüknek kb. 400 tagja van, folyamatban van a „Biztonságos város” program
kidolgozása.
Kıvári László elnök: A kérelemben 300.000 Ft támogatás szerepel. 2.000.000 Ft-ot a
bizottsági keretbıl nem tudnak biztosítani az egyesület mőködéséhez. Javasolja, hogy
vezessenek be egy jelképes tagdíjat, melybıl fedezni tudják a mőködést.
Csernus Péter bizottsági tag: A mozgalom tagjai magánszemélyek?
Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje: Igen.
Kıvári László elnök: Sok civil szervezet is támogatja az egyesület mőködését.
Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje: A rendırség nem képes ezen feladatok
ellátására, szükség van a civil bőnmegelızési, közbiztonsági tevékenységre, elsısorban a
tanyavilágban.
Csernus Péter bizottsági tag: Akinek védik a tanyáját, azok a tagok nem tudnak hozzájárulni
a mőködéshez?
Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje: Hatalmas munka volt, hogy a telekadó
bevezetését elfogadtassák a tanyatulajdonosokkal. Nem szeretnének még erre is külön fizetni
a tagok.
Kıvári László elnök: 300.000 Ft támogatást javasol biztosítani a bizottsági keret terhére.
Máté Péter elnök-helyettes: Véleménye szerint a bizottsági keretet nem erre kellene
felhasználni. Javasolja, hogy a közgyőlés felé éljenek jelzéssel, hogy támogassa az egyesület
mőködését.
További 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 99/2013. (IV. 16.) határozata
a Szılı Szem Mozgalom támogatási kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Szılı Szem Mozgalom 2013. évi mőködéséhez
300.000 Ft összegő támogatást biztosít a 2013. évi Bizottsági Keret terhére.
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: 1. pont: 2013. április 16.
2. pont: 2013. április 25.
3. pont: 2013. április 30.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
Felelıs:
2. pont: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı

7./napirend
Tájékoztatás a tavaszi takarításról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bodó Katalin a Szépítsük Együtt Szekszárdot” program koordinátora
Kıvári László elnök: Közösen kell koordinálni a társadalmi munkát, és a városnak kell
gondoskodnia a szemét elszállításáról.
Máté Péter elnök-helyettes: Ha a hivatali jármővek nem alkalmasak a hulladék
elszállítására, akkor kell fuvarozást kérni.
Märcz László igazgatóság vezetı: Tavalyi évben vállalkozót bíztak meg.
Bodó Katalin a Szépítsük Együtt Szekszárdot” program koordinátora: Újságban és
rádióban hirdették meg a programot, tavalyi évben kevés volt az érdeklıdı, 3-4 szurdikot
takarítottak meg.
Balogh László a Szılı Szem Mozgalom vezetıje: A Porkoláb-völgy és a Palánki-hegy
takarítása is szükséges lenne. A Hosszú-völgyet megnézik majd.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság a tájékoztatót –határozathozatal
nélkül - tudomásul vette.
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8./napirend
Szekszárd Borvidék Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(52. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató

Kıvári László elnök: 100.000 Ft összegő támogatás biztosítását javasolja a 2013. évi
Bizottsági Keret terhére a „Szekszárdi Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos Borainak
nyilvános kóstolója, benne a „Város Bora”- Szekszárd 2013. bor bemutatása” c. rendezvény
megvalósításához. Javasolja továbbá a határozati javaslat kiegészítését az alábbiakkal: „A
Bizottság a Vesztergombi Pince 2011. évjáratú Csaba Cuvée boráért a „Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság Különdíja 2013” elismerı címet adományoz. A Bizottság a különdíj
adományozásához szükséges serleg megvásárlásához, valamint annak gravírozásához
szükséges költségek finanszírozását a 2013. évi Bizottsági Keret terhére biztosítja.”
Máté Péter elnök-helyettes: A költségvetésben a tervezett jegybevétel 350.000 Ft. Hány fı
vendégre számítanak?
Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató: 100 fı részvételével számoltak.
Máté Péter elnök-helyettes: Minden alkalommal új poharakat vásárolnak?
Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató: Igen, a belépı jegyhez jár a pohár.
Máté Péter elnök-helyettes: Támogatóként szerepel a meghívón az önkormányzat mellett a
Hungária Takarék is.
Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató: Az a meghívó a borvidéki borversenyre szól, ez
már lezajlott a hegyközség szervezésében. Erre épül rá az általuk szervezett rendezvény.
Máté Péter elnök-helyettes: A marketing és hirdetés költsége 220.000 Ft. Hol hirdették meg
a rendezvényt?
Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató: A Szekszárdi Vasárnapban, a Tolnai
Népújságban három alkalommal és a Tolnai Krónikában.
Máté Péter elnök-helyettes: A rendezvény idıpontja elıtt elıre kérik a támogatást. De lehet,
hogy többen mennek el a rendezvényre és nyereséges lesz. Ezzel nem ért egyet.
Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató: Az önkormányzat is tagja a Kht-nak, ez a város
hozzájárulása a rendezvényhez.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott kiegészítéssel,
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 100/2013. (IV. 16.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft.
részére 100.000 Ft összegő támogatást biztosít a 2013. évi Bizottsági Keret
terhére a „Szekszárdi Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos Borainak
nyilvános kóstolója, benne a „Város Bora”- Szekszárd 2013. 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.
4. A Bizottság a Vesztergombi Pince 2011. évjáratú Csaba Cuvée boráért a
„Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Különdíja 2013” elismerı címet
adományoz. A Bizottság a különdíj adományozásához szükséges serleg
megvásárlásához, valamint annak gravírozásához szükséges költségek
finanszírozását a 2013. évi Bizottsági Keret terhére biztosítja.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
Kıvári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
9./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára fenntarthatósági terv/program
(Local Agenda 21) elkészítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(56. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László elnök: Szekszárd város a Környezetbarát Települések Szövetségének tagja.
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a nyertes helyi szakembereket,
szervezeteket vonjon be a tanulmányterv elkészítésébe.
Farkas Éva osztályvezetı: Az ajánlattevı jelezte már, hogy helyi szervezeteket be kíván
vonni a tanulmányterv készítésébe.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott kiegészítéssel,
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 101/2013. (IV. 16.) határozata
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
számára
fenntarthatósági terv/program (Local Agenda 21) elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
fenntarthatósági terv/program (Local Agenda 21) elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy
az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı ENVIROSCIENCE
Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft-vel (3000 Hatvan, Csaba
Vezér út 9.) kössön szerzıdést. A Bizottság szükségesnek tartja a
szerzıdésben rögzíteni, hogy a szerzıdı fél helyi szakembereket,
szervezeteket vonjon be a tanulmányterv elkészítésébe.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2013. április 19.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı

10./napirend
Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: A határozati javaslat 1/b változatát javasolja a bizottságnak
elfogadásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1/b változatának elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 102/2013. (IV. 16.) határozata
a Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Mészáros Borház Kft. kérelmét támogatja, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı közgyőlésre készítse elı a lakások
és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek
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biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítását az
alábbiak szerint:
- A Bizottságnak ne csak a belvárosi területek kapcsán, hanem a város egész
területén legyen hatásköre méltányosságból a parkoló megváltási díjak
legfeljebb 50 %-os mérséklésére.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı

11./napirend
Wirth László ajánlata zártkerti ingatlan megvételére
(57. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság 200 Ft/m2 egységáron járuljon hozzá
az ingatlan értékesítéséhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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 103/2013. (IV. 16.) határozata
Wirth László zártkerti ingatlan vételére vonatkozó ajánlatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva 200 Ft/m2 egységáron hozzájárul az önkormányzati
tulajdonban lévı szekszárdi 9792/7 hrsz-ú, legelı mővelési ágú ingatlan
értékesítéséhez Wirth László Szekszárd, Damjanich u. 24/B. szám alatti
lakos részére.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı
12./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(58. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a napirendi pont tárgyalását napolja el, és a
helyszín megtekintését követıen tárgyalják újra az ügyet.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
13./napirend
A Vagyonkezelı Kft. kérelme közlekedési táblák eltávolításával kapcsolatosan
(59. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a táblák eltávolítása iránt
beérkezett kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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 104/2013. (IV. 16.) határozata
a Vagyonkezelı Kft. közlekedési táblák eltávolításával kapcsolatos
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában
rögzített hatáskörében eljárva a Vagyonkezelı Kft. kérelmét támogatja és a
Korzó áruház mögötti fizetı parkoló délnyugati részében található
„várakozni tilos, kivéve áruszállítás” táblák eltávolítását rendeli el.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı

14./napirend
A Duna Aszfalt Kft. kérelme
(61. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét ne támogassa. Javasolja továbbá, hogy a Polgármesteri
Hivatal a 7,5 t-nál nagyobb össztömegő jármővek részére súlykorlátozó táblát helyezzen ki az
Ózsákpuszta bekötı útra. Továbbá a Polgármesteri Hivatal a bekötıút vonatkozásában
készítsen felmérést a használatból eredı károk helyreállításának költségérıl, és a Duna
Aszfalt Kft. ezen összeget helyezze letétbe az út használatának megkezdése elıtt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal együtt, 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 105/2013. (IV. 16.) határozata
a Duna Aszfalt Kft. 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 Duna Aszfalt Kft (8000 Székesfehérvár, Berényi u. 13.) ideiglenes
átrakó-keverı hely kialakítása kapcsán benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1. pontjában rögzített hatáskörében
eljárva felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 7,5 t-nál nagyobb össztömegő
jármővek részére súlykorlátozó táblát helyezzen ki az Ózsákpuszta bekötı
útra.
A Bizottság felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bekötıút
vonatkozásában készítsen felmérést a használatból eredı károk
helyreállításának költségérıl. A Duna Aszfalt Kft. ezen összeget helyezze
letétbe az út használatának megkezdése elıtt.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı

15./napirend
A 0844/56 hrsz-ú önkormányzati út használata
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Holnapi napon lesz egyeztetés az érintett
területtulajdonosokkal. A terület a Baranya-völgyben található. Az út és a terület szövetkezeti
tulajdonban volt, 2000. évben került az önkormányzat tulajdonába. Az utat a körülötte lévı
területek szılıtulajdonosai használják. Javasolja, hogy a telekalakítással kapcsolatos
költségeket majd a vevıkre terheljék.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság elızetesen járuljon hozzá, hogy a hivatal
tárgyalásokat folyasson le a szekszárdi 0844/56 hrsz-ú út értékesítésérıl.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

13

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 106/2013. (IV. 16.) határozata
a 0844/56 hrsz-ú önkormányzati út használatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elızetesen hozzájárul a szekszárdi 0844/56 hrsz-ú út
értékesítéséhez, átadásához az utat jelenleg is használó földtulajdonosok –
0844/51-55 hrsz. – részére. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy folytassa le az átadással kapcsolatos egyeztetéseket és azok
eredményérıl tájékoztassa a Bizottságot.
Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı

16./napirend
Forgalmi renddel, közvilágítással kapcsolatos észrevételek
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter elnök-helyettes
Máté Péter elnök-helyettes: A Kálvárián mostanában nagyon sok a fiatal, az autókkal
gyorsan közlekednek, ezért javasolja fekvırendır kihelyezését a felvezetı útra.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 107/2013. (IV. 16.) határozata
a Kilátóhoz felvezetı útra fekvırendır kihelyezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kálvárián a
Kilátóhoz felvezetı útra fekvırendırt helyezzen ki.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnök-helyettes: A Lehel utcában a parkolás úgy történik, hogy a járda jobb
oldalára felállnak. A lakók egymással vitatkoznak, a rendırséget is kihívták. Javasolja, hogy
kerüljön egy kiegészítı tábla kihelyezésre a járdán történı megállás megengedésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 108/2013. (IV. 16.) határozata
a Lehel utcában kiegészítı tábla kihelyezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Lehel utcában
a járdán történı megállás megengedésére kiegészítı tábla kerüljön
kihelyezésre.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Jelzi, hogy a városban a közvilágítási lámpák 10 %-a nem
mőködik. A város átalányt fizet a karbantartásért, ezért a problémát jelezzék a szolgáltatónak.

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 30 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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