SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-24/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. július 10-én 15 óra 13 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Távolmaradt:

dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı (jegyzıi megbízott)

Meghívott:

Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezetı igazgató

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 óra 13 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
•

Az Adri-Épker Kft (7100 Szekszárd, Tinódi u.) kérelme
(103. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

•

Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény kérelme
(106. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Varga András: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
•

Kun Mária vételi ajánlata
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı

•

Tájékoztató az Európai Mobilitási Hétrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
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A napirenddel kapcsolatban további módosító 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

1./ napirendi pont
Panteon Kft. javaslata hamvak szórási lehetıségének megteremtésére, valamint dísz-szórókút
kihelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Meghívott: Nyakas Gábor a Panteon Kft. ügyvezetı igazgatója
2./ napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület 2012. I.- II. negyedévi tevékenységérıl
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
3./ napirendi pont
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. (Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kérelme
(94. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
4./ napirendi pont
Juhász Sándorné kérelme köztéren elhelyezett padokra vonatkozóan
(95. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
5./ napirendi pont
ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme
(96. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
6./ napirendi pont
Kétnyári virágpalánta beszerzése a 2012. évi ıszi kiültetéshez
(102. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
7./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Város
tulajdonában lévı intézmények virtuális és interaktív nyilvántartási rendszerének kidolgozására
és annak dokumentálására (8000 m2)” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(97. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
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8./ napirendi pont
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati és épületenergetikai átalakításához szükséges
engedélyes tervek elkészítésére kiírt pályázati eljárás eredménye
(102. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
9./ napirendi pont
„Vállalkozási szerzıdés a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005- Családi napközi bıvítése a Szekszárd 2.
sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében” címő pályázat keretében családi napközi
csoportszoba kialakításának munkálatai tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(104. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
10./ napirendi pont
„Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város területén a fokozottan veszélyeztetett
gócpontokra kiterjedı patkány-mentesítés fenntartási munkálatainak elvégzésére, valamint a
mellékletben meghatározott utcák által lehatárolt területen, a csapadékvíz-csatornahálózat
rágcsáló-mentesítésére, és az azt követı fenntartási munkálatok elvégzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(101. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
11./ napirendi pont
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(98. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
12./ napirendi pont
Gáspár Kata ingatlanvételi kérelme
(100. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
13./ napirendi pont
Az Adri-Épker Kft (7100 Szekszárd, Tinódi u.) kérelme
(103. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirendi pont
Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény kérelme
(106. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
15./ napirendi pont
Kun Mária vételi ajánlata
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
16./ napirendi pont
Tájékoztató az Európai Mobilitási Hétrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
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1./ napirendi pont
Panteon Kft. javaslata hamvak szórási lehetıségének megteremtésére, valamint dísz-szórókút
kihelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Meghívott: Nyakas Gábor a Panteon Kft. ügyvezetı igazgatója
Nyakas Gábor: Országos szinten elég nagy számban alkalmazzák a hamvasztásos temetést.
Szekszárdon ezeknek a temetéseknek a száma az összes temetés 60 %-a volt. A hamvasztásos szórás
esetén 10-15 % megtakarítás érhetı el. Egy szórókút beruházási költsége bruttó 4 millió Ft lenne. A
kialakítás szerint a hozzátartozó megnyugtató módin láthatja, hogy az elhunyt hova került. Szép
látvány lenne, növelné a temetı értékét. Az ajánlat az, hogy amíg a Panteon Kft. az üzemeltetı, addig
a cég lenne jogosult a díjak beszedésére. Nehéz felmérni, hogy mennyien vennék igénybe ezt a formát,
mert jelenleg nincs ilyen temetési lehetıség. Terveznek a szórókút mellé egy oszlopot is, amelybe ha
kérik, fel lehetne vésni a neveket.
Ilosfai Gábor és Fajszi Lajos bizottsági tagok 15 óra 19 perckor megérkeznek az ülésterembe. Jelen
van 6 fı bizottsági tag.
Katz Zoltánné: A temetıben mér volt igény erre a lehetıségre. Az urnafal építést ugyancsak
önkormányzati beruházás keretében lehetne megvalósítani. Egy idı után azzal is számolni kell, hogy a
jelenlegi tároló megtelik.
Nyakas Gábor: Kaposváron például a közös tárolóból egy év után elszórják a hamvakat.
Máté Péter: Kinek a költsége lenne ennek a kialakítása?
Nyakas Gábor: A Panteon Kft. készítené el. Van ennek a berendezésnek egy igénybevételi díja, abból
térülne meg a bekerülési költség. Megtérülést követıen kerülne az önkormányzat tulajdonába.
Kıvári László: Tehát tulajdonképpen most csak egy elvi hozzájárulásra van szükség?
Máté Péter: Igen, illetve a bizottságnak meg kellene határoznia a helyet és az árat.
Nyakas Gábor: A megtérülés ideje 8-10 év lenne.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temetı
üzemeltetıjének bevonásával tegyen javaslatot a hamvak szórását biztosító dísz-szökıkút
kialakításának helyszínére, a szökıkút üzemeltetésére, valamint a megvalósítás pénzügyi
elszámolására.
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:
225/2012. (VII.10.) GPB határozat
Panteon Kft. javaslata hamvak
lehetıségének megteremtésére

szórási

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temetı
üzemeltetıjének bevonásával tegyen javaslatot a
hamvak
szórását
biztosító
dísz-szórókút
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kialakításának
helyszínére,
a
szórókút
üzemeltetésére, valamint a megvalósítás pénzügyi
elszámolására.
Határidı: 2012. augusztus 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület 2012. I.- II. negyedévi tevékenységérıl
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárır Egyesület elnöke
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti a beszámoló tartalmát. Javasolja, hogy az
egyesület elnöke kerüljön meghívásra egy következı bizottsági ülésre a jövıbeni feladatok
egyeztetése végett.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
226/2012. (VII.10.) GPB határozat
Beszámoló a Szekszárdi Polgárır Egyesület
2012. I.- II. negyedévi tevékenységérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szekszárdi Polgárır Egyesület
2012. I.- II. negyedévi tevékenységérıl szóló
beszámolót elfogadja és az Egyesülettel kötött
együttmőködési megállapodás II. fejezetének
1/c. pontja alapján 50.000 Ft - 50.000 Ft
támogatást nyújt az Egyesület számára a 2012.
évi költségvetésérıl szóló 9/2012.(III.14.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 511.1.9
kiadási elıirányzat terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére, a
támogatási összegek átutalására.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Szekszárdi Polgárır Egyesület elnökét
hívja meg a következı bizottsági ülésre a
jövıbeni feladatok egyeztetése érdekében.
Határidı: 1. pont: 2012. július 10.
2-3. pont: 2012. augusztus 30.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
3. pont: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
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3./ napirendi pont
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. (Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kérelme
(94. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Véleménye szerint ne tegyen kivételt a bizottság és saját cégének ne engedje el a díjat.
Javasolja, hogy keressenek arra megoldást, hogyan lehetne esetleg kezelésbe adni a szóban forgó
területet a cégnek.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a kérelmet. Javasolja továbbá, hogy a
bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy vizsgálják meg a
fentiekben megjelölt területrésznek a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. kezelésébe történı átadásának
lehetıségét.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
227/2012. (VII.10.) GPB határozat
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. (Szekszárd,
Bezerédj u. 2.) kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nek a Garay
pince elıtti terasz kapcsán kiszabott közterülethasználati
díj
50%-ának
elengedésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt és
a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy
vizsgálják meg a fentiekben megjelölt
területrésznek a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
kezelésébe történı átadásának lehetıségét.
Határidı: 2012. július 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
4./ napirendi pont
Juhász Sándorné kérelme köztéren elhelyezett padokra vonatkozóan
(95. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Nem lehet mindenhonnan kitiltani az embereket. Nem javasolja a kérelem támogatását.
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Kıvári László: Nem támogatja a pad eltávolítását.
További 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:
228/2012. (VII.10.) GPB határozat
Juhász Sándorné kérelme köztéren elhelyezett
padokra vonatkozóan
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Juhász Sándorné Szekszárd, Béri Balogh Ádám u.
41. sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta és nem
támogatja a megjelölt közterületen elhelyezett
padok eltávolítását.
Határidı: 2012. július 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
5./ napirendi pont
ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme
(96. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja az eladást, 100 Ft/m2 ár meghatározásával.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elvetett.
6./ napirendi pont
Kétnyári virágpalánta beszerzése a 2012. évi ıszi kiültetéshez
(102. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Katz Zoltánné: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: Milyen virágok lesznek beszerezve? Ez nincs kirészletezve.
Katz Zoltánné: Csak árvácskák lesznek beszerezve, illetve néhány konténeres, örökzöld cserje.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

7

229/2012. (VII.10.) GPB határozat
Kétnyári virágpalánta beszerzése a 2012. évi
ıszi kiültetéshez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
-

-

-

-

az I. számú növénycsomag (20.501 + 1400
db) beszerzését Berezi Sándor (Tolna - Mözs
Szent István u. 102.) vállalkozótól bruttó
1.249.741.- Ft + 56.000.- Ft értékben,
a II. számú növénycsomag (16.946 db)
beszerzését Molnár Anita (Tolna - Mözs,
Szent István u. 39.) vállalkozótól bruttó
1.016.760.-Ft értékben,
a III. számú növénycsomag (18.014 db)
beszerzését Nagy Ferencné (Szekszárd, Csap
u. 20.) vállalkozótól bruttó 990.770.- Ft +
90.070.-Ft értékben,
a IV. számú növénycsomag (21.908 db)
beszerzését Horváth János (Sióagárd, Rákóczi
u. 63/a.) vállalkozótól bruttó 1.335.112.- Ft
értékben javasolja megrendelni.

Határidı: 2012. július 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Város
tulajdonában lévı intézmények virtuális és interaktív nyilvántartási rendszerének kidolgozására
és annak dokumentálására (8000 m2)” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(97. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Máté Péter bizottsági tag 15 óra 57 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
230/2012. (VII.10.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata számára a Város
tulajdonában lévı intézmények virtuális és
interaktív
nyilvántartási
rendszerének
kidolgozására és annak dokumentálására (8000
m2)” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
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Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
Város tulajdonában lévı intézmények virtuális és
interaktív
nyilvántartási
rendszerének
kidolgozására és annak dokumentálására (8000
m2)” tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Építész Alkotómőhely
Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön
megbízási szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
megbízási szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt
a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. július 15.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

8./ napirendi pont
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati és épületenergetikai átalakításához szükséges
engedélyes tervek elkészítésére kiírt pályázati eljárás eredménye
(102. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
231/2012. (VII.10.) GPB határozat
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati és
épületenergetikai átalakításához szükséges
engedélyes tervek elkészítésére kiírt pályázati
eljárás eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat
a
„Vállalkozási
szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a Polgármesteri Hivatal épületének
homlokzati és épületenergetikai átalakításához
szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı Építész Alkotómőhely Kft-vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön megbízási
szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
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megbízási szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt
a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. július 15.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

9./ napirendi pont
„Vállalkozási szerzıdés a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005- Családi napközi bıvítése a Szekszárd 2.
sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében” címő pályázat keretében családi napközi
csoportszoba kialakításának munkálatai tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(104. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Fajszi Lajos: A többlet kb. 167.000 Ft-ot az önkormányzatnak kellene bevállalnia?
Szabó Veronika: Igen. Erre azért lenne szükség, mert ha új eljárás lenne kiírva, akkor sokat csúszna
munka megkezdése.
Máté Péter bizottsági tag 16 óra 02 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Ilosfai Gábor: Nagy a különbség az ajánlatok között. Ennek mi az oka?
Szabó Veronika: A részletes költségvetés megtekinthetı mindegyiknél.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
232/2012. (VII.10.) GPB határozat
„Vállalkozási szerzıdés a DDOP-3.1.3/D-112012-0005- Családi napközi bıvítése a
Szekszárd 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka
utcai épületében” címő pályázat keretében
családi napközi csoportszoba kialakításának
munkálatai
tárgyában kiírt
meghívásos
pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerzıdés
SZMJV Önkormányzata által „DDOP-3.1.3/D-112012-0005 – Családi napközi bıvítése a Szekszárdi
2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai
épületében” c. pályázat keretében családi napközi
csoportszoba
kialakításának
munkálatai
elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı
ADRI-ÉPKER Kt.-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u.
4.) kössön szerzıdést.
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2. A Bizottság a 2012. évi bizottsági tartalékkeret
terhére biztosítja a szükséges 167.751 Ft
többletköltséget.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2012. július 15.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10./ napirendi pont
„Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város területén a fokozottan veszélyeztetett
gócpontokra kiterjedı patkány-mentesítés fenntartási munkálatainak elvégzésére, valamint a
mellékletben meghatározott utcák által lehatárolt területen, a csapadékvíz-csatornahálózat
rágcsáló-mentesítésére, és az azt követı fenntartási munkálatok elvégzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(101. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Kiterjedtebben kellene foglalkozni a rágcsálóirtással, nem csak a mellékletben
meghatározott területeken.
Märcz László: Az akcióterület már most is bıvítésre került a csatorna-hálózatokkal.
Varga András: Idén a belvárosban kezdıdne a rágcsáló-mentesítés. 2013-ban pedig kiterjesztésre
kerülne, fokozatosan történne meg a városban az irtás.
Csernus Péter: Mindenképpen oda kellene arra figyelni, hogy a rágcsálókat ne csak elriasszák, hanem
pusztítsák is el.
Ilosfai Gábor: Fontosnak tartja, hogy ne csak a csapadékvíz-csatornahálózatra terjedjen ki a
mentesítés, hanem a szennyvíz csatornákra is. Ebben fel kellene venni a kapcsolatot a Szekszárdi
Vízmő Kft-vel.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot,
továbbá javasolja, hogy a beérkezett jelzések alapján és a hatékonyság növelése érdekében a bizottság
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson egyeztetéseket a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft-vel arra vonatkozóan, hogy a város csatornahálózatában is történjen patkánymentesítés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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233/2012. (VII.10.) GPB határozat
„Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város területén a fokozottan veszélyeztetett
gócpontokra
kiterjedı
patkány-mentesítés
fenntartási
munkálatainak
elvégzésére,
valamint a mellékletben meghatározott utcák
által lehatárolt területen, a csapadékvízcsatornahálózat rágcsáló-mentesítésére, és az
azt követı fenntartási munkálatok elvégzésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város területén a
fokozottan veszélyeztetett gócpontokra kiterjedı
patkány-mentesítés fenntartási munkálatainak
elvégzésére,
valamint
a
mellékletben
meghatározott utcák által lehatárolt területen, a
csapadékvíz-csatornahálózat
rágcsálómentesítésére, és az azt követı fenntartási
munkálatok elvégzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı Fauna-Higiénia Kkt-vel (7100 Szekszárd,
Keselyősi út 4.) kössön megbízási szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
megbízási szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt
a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
3. A Bizottság a beérkezett jelzések alapján és a
hatékonyság növelése kapcsán indokoltnak tartja,
hogy a város csatornahálózatában is történjen
patkánymentesítés, ezért felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy errıl folytasson egyeztetéseket a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft-vel.
Határidı:
Felelıs:

2012. július 20.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

11./ napirendi pont
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(98. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Fajszi Lajos: Milyen növények vannak a területen?
Varga András: Akácfa sarjak.
További kérdés nem hangzott el.
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Kıvári László: Javasolja a 150 Ft/m2 ár meghatározását.
További 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:
234/2012. (VII.10.) GPB határozat
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról
szóló
10/2000.
(IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
hozzájárul a 9676 hrsz-ú, erdı mővelési ágú, 1740
m2 alapterülető ingatlan értékesítéséhez Dr. Bodri
István részére 150 Ft/m2 vételár ellenében.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében értesítse a
Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-t az adásvételrıl.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László: Ügyrendi javaslata, hogy a bizottság ismételje meg a szavazást ifj. Márkvárt János
ingatlanvételi kérelme tárgyában.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott.
•

ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme

Kıvári László: Javasolja ebben a kérelemben is a 150 Ft/m2 ár meghatározását.
Az elnök ismételten szavazásra teszi fel a határozati javaslatot – a fenti módosítással együtt-, melyet
a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
235/2012. (VII.10.) GPB határozat
ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme
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.1.5. pontjában rögzített hatáskörében
eljárva hozzájárul az alábbi önkormányzati
tulajdonban lévı ingatlanok értékesítéséhez ifj.
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Márkvárt János Szekszárd, Cseri J. u. 1. szám alatti
lakos részére:
Hrsz. Mővelési ág
12077
12078

gyep
erdı

Alapterület

Vételár

2182 m2
2060 m2

150 Ft/m2
150 Ft/m2

Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

12./ napirendi pont
Gáspár Kata ingatlanvételi kérelme
(100. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja a 150 Ft/m2 ár meghatározását.
További 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:
236/2012. (VII.10.) GPB határozat
Gáspár Kata ingatlanvételi kérelme
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.1.5. pontjában rögzített hatáskörében
eljárva hozzájárul az alábbi önkormányzati
tulajdonban lévı ingatlan értékesítéséhez Gáspár
Kata Szekszárd, Alisca u. 32. I/14. sz. alatti lakos
részére:
Hrsz.

Mővelési ág Alapterület

Vételár

10671/1

gyümölcsös
szılı

150 Ft/m2

1766 m2

Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
13./ napirendi pont
Az Adri-Épker Kft (7100 Szekszárd, Tinódi u.) kérelme
(103. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja az elengedést.
További 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:
237/2012. (VII.10.) GPB határozat
Az Adri-Épker Kft (7100 Szekszárd, Tinódi u.)
kérelme
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 az Adri-Épker
Kft-nek (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) homlokzati
állványzat
kapcsán
benyújtott,
közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja,
a
közterület-használati
díj
megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. július 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirendi pont
Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény kérelme
(106. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Pap Zoltán: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nagyjából 4.000 m2 gumiborítást szeretnének.
Fajszi Lajos: Ez mekkora értéket képvisel?
Märcz László: 4-5.000 Ft/m2 az ára, ha újonnan kerül megvételre.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy mindenképpen szülessen errıl egy megállapodás, melyben rögzítve van,
hogy cserében milyen idıtartamon keresztül, hetente hány alkalommal használhatják a szekszárdi
sportolók a tornatermet.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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238/2012. (VII.10.) GPB határozat
Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága elviekben támogatja, hogy a
Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény részére
a Pollack utcai sportpálya futópályáján
felszabadult mőanyag borításból 650 m2-t
biztosítson az Önkormányzat a Széchenyi
Iskola udvarának felújítására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt és
a Szekszárdi Sportközpont Nkft-t, hogy
dolgozzanak ki egy megállapodás tervezetet
arra vonatkozóan, hogy a fenti mennyiségő
borítás átadása
ellenében
heti
hány
alkalommal,
hány
éven
keresztül
használhatnák a szekszárdi atléták a Bonyhádi
Atlétikai Csarnokot, a tervezetet pedig
terjesszék a bizottság következı ülése elé.
Határidı: 2012. augusztus 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
Csillag Balázs igazgató
15./ napirendi pont
Kun Mária vételi ajánlata
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: Két héttel ezelıtt döntött úgy a bizottság, hogy nem mond le az elıvásárlási jog
törlésérıl. A vételi ajánlat tevıje értesítve lett a döntésrıl. Ezt követıen konkrét vételi ajánlatot tett az
ingatlanra. 1319 m2 területő, 10,54 ak értékő területrıl van szó – 8162 hrsz. 2007 óta gondozatlan a
terület, de egyébként szılı van rajta. A vételi ajánlat 250.000 Ft.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 16 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı
bizottsági tag.
Máté Péter: Javasolja, hogy a döntés elıtt a bizottság tekintse meg a területet.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
239/2012. (VII.10.) GPB határozat
Kun Mária vételi ajánlata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Kun Mária (7632 Pécs, Erika u. 7.) tulajdonát
képezı szekszárdi 8162 hrsz-ú szılı mővelési ágú

16

területre benyújtott vételi ajánlat megtárgyalására
az ingatlan megtekintését követıen tér vissza.
Határidı: 2012. július 25.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

16./ napirendi pont
Tájékoztató az Európai Mobilitási Hétrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: A tavalyi évben is megrendezésre került az autómentes nap. Megkeresés érkezett a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy az önkormányzat is vegyen részt ebben a
programsorozatban. Nyilatkoznia kell az önkormányzatnak, hogy miként vesz részt ebben. Három
lehetıség közül lehet választani. Vagy egy egyhetes programsorozatot szervez az önkormányzat, vagy
egy új, állandó intézkedést hoz, amely elısegíti a személygépkocsi helyett a környezetkímélı,
fenntartható közlekedési módok használatát, vagy pedig megszervezi az európai autómentes napot,
ami 2012. szeptember 22-én lenne. Tavaly az autómentes nap került megrendezésre a Zöldtárs
Alapítvánnyal, illetve a Civil Kerekasztallal.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Ne legyen ugyanaz, ami tavaly volt. Javasolja az egy hetes programsorozat
megrendezését 2012. szeptember 16. és 22. között a civil szervezetek közremőködésével.
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:
240/2012. (VII.10.) GPB határozat
Részvétel
az
Európai
Mobilitási
programsorozatán

Hét

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
javasolja, hogy az Önkormányzat a 2012.
szeptember 16-22. között megrendezésre kerülı
Európai Mobilitási Hét programjain akként vegyen
részt, hogy egy hetes rendezvénysorozatot tart a
civil szervezetek segítségével.
Határidı: 2012. szeptember 16.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 28 perckor berekeszti.
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K.m.f
Kıvári László
GPB elnök
Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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