SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-16/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. május 8-án 15 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Szabó Zsolt, Ilosfai Gábor bizottsági
tagok

Távolmaradt:

Csernus Péter, Fajszi Lajos, dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent: Märcz László igazgatóságvezetı
Herr Teréz fıépítész
Pap Zoltán osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviselıje

Az elnök az ülést 15 óra 15 perckor megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4
tag van jelen, a bizottság határozatképes.

Kıvári László: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeken túl az alábbi elıterjesztések
kerüljenek felvételre az ülés napirendjére:
1. Nagyné Horváth Mária kérelme
2. Zártkerti ingatlan bérlése
A napirendre vonatkozó további kiegészítés, módosítás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel - a kiegészítésekkel együtt – a napirend elfogadására tett
javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1. napirendi pont
Nagyné Horváth Mária kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2./ napirendi pont
Katonáné Sütı Ágnes területvásárlási kérelme
(59.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
3./ napirendi pont
Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében projektmódszer alkalmazására
felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(60.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
4./ napirendi pont
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.311/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „Barátságban a természettel „ A
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában címő”
pályázat részét képezı Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(61.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
5./ napirendi pont
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.311/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „ Barátságban a természettel” A
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában címő”
pályázat elkészítéséhez pedagógiai tanácsadás igénybevételére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(62.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
6./ napirendi pont
„Szekszárd Város Bora” cím adományozáshoz szükséges költségek finanszírozása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
7./ napirendi pont
Javaslat 80 m2 mőanyag borítás átadására
(57.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
Az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent László u. 19.) kérelme
(58.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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9. napirendi pont
Zártkerti ingatlan bérlése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
1. napirendi pont
Nagyné Horváth Mária kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Elmondja, hogy megkapta Märcz László igazgatóságvezetı úrtól Nagyné Horváth
Mária levelét. Felolvassa a levelet, melynek tartalma a következı:
„Tisztelt Elnök Úr! 2012. 04. 12-én kérelemmel fordultam a Tisztelt Bizottsághoz, Nagyné Horváth
Mária Mözs, Béri B. Á. u. 3/c. sz. alatti lakos a 7488/1,2 hrsz-ú pince és szılıterület ügyében. A pince
terhelése változatlanul veszélyeztetve van. A pince feletti és a partoldalunkat valaki lepermetezte
valami vegyszerrel, ez már több éve ismétlıdik. A gyep töve besárgult, és ami veszélyes, négy éve
nagyobb mennyiségő került a kövesút és a pince tövére és az leszivárgott, errıl dr. Göttlinger István és
három kollégája megbizonyosodott, hogy a vegyszer leszivárgott a pince végébe. Itt ezen el lehet
gondolkodni, hogy mennyi föld lehet rajta és mennyi földet lehordhattak a jármővek – itt a
veszélyforrás és a drasztikus terhelés, a nagy sebességgel felérkezı Kovács és az ott parkolását én
színes fotóval bizonyítottam is. A kiegészítı írásom lényege: Én az április 11-i kérelmemben azt írtam,
hogy tegyenek ki egy megkülönböztetı jelzıtáblát és csak a Sziklai örökösök jussanak fel a kövesútra.
Nem. Az ottlakó Kovács kijelentette, ı mindenképpen oda felmegy, bármi intézkedést tesznek is, és ı
ott is fog parkolni, sıt a haverok is. A 7543 hrsz-ú önkormányzati árkot azért vette meg, hogy parkolót
épít, gaz lepte be. Továbbá az ott lakó 7543 Zsobrák és barátnıje 2012. május 4-én 17 órakor a
kövesúton megállt és föntrıl kiabálta, ha a Kovács parkolhat fönt a kövesúton, akkor ı is. Fiam
kollégája nem tudta megközelíteni a birtokunkat. De ezt többször így teszi vagyis úgy elfoglalja a
kövesutat és a szomszéd körtefa alját /T alakban/, hogy senki ne álljon mellé. Én ıket kértem, hogy ne
tegyék, mert erre is, vagyis a közlekedési szabálya mindenkire vonatkozik. Ha továbbra is ez a
kaotikus állapot megmarad, visszaperelem az elızı tulajdonos által, az út megépítéséhez adott másfél
méter területet, errıl a másolatot Szeleczki úrnak megküldtem. Tehát van egy önkormányzati út, ami
felett mindenki uralkodik. Ezt meg kell szüntetni. Ugyanis ebbıl a régi ügybıl nekünk nagyon sok
kárunk van. Ezt a kárt, ha perelek, valakinek meg kell fizetni, ezt az önkormányzatnak már rég meg
kellett volna szüntetni. Semmit nem tett azon kívül, hogy felajánlották a terület vételét. Van egy
bírósági végzés, ami nem évül el addig, amíg az ügyben az önkormányzat nem teszi a jogi
kötelezettségét. Van egy közterület, ami a funkcióját nem tölti be, de az önkormányzat ragaszkodik a
fennmaradásához, ragaszkodik, hogy a mentı be tudjon jutni, mert valamiért kiadta a fennmaradási,
ottlakási engedélyt a mezıgazdasági épületekben. Továbbra kérem a csapadékvíz szabályos
elvezetését és a szennyvíz szabályos kiépítését Kovácsnak, ellenkezı esetben a KÖJÁL ellenırzést
kérni fogom. Tehát napról napra veszélyesebb a körülmény az önkormányzati út és közterületen.
Törvény: senki senkit nem zavarhat, nem akadályozhat a saját birtokán és természetesen tíz évig tartó
károkozás már túlzottan törvénybe ütközı. Ezért kérte a bíróság az önkormányzat intézkedését már
egy éve. Drasztikusan nyilvánosságra hozom a tényt, tíz év elteltével valóban kénytelen leszek ennek
megtételére, zsebre megy és életünket kockáztatjuk, továbbá ilyen nincs, hogy a birtokunkat
sorozatosan nem tudjuk megközelíteni. Kocsibeálló kialakítását megoldani nem tudjuk, mivel csökkent
a terület és a csapadékvíz-átfolyás miatt. A szomszéd megengedte a körtefa alá parkolhassunk, de ezt
is elfoglalják az ott lakók. Tisztelt Bizottság, a leírt melléklet figyelembevételével tegye meg a jogi
intézkedését.”
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A bizottságnak olyan hatásköre nincsen, hogy jogi intézkedéseket hozzon, ellenben arra felhívhatja a
hölgy figyelmét, hogy forduljon a szabálysértési igazgatósághoz.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Bevonná a jogi tanácsnokot és kikérné a véleményét, mivel jogi intézkedést kér.
Varga András: A hölgy már többféle fórumra írt. Mindegyik szervnek az volt az álláspontja, hogy az
önkormányzat egy hatáskörrel rendelkezı szerve hozzon egy döntést az út közlekedési rendjével
kapcsolatban. Elsısorban a közlekedési rend módosítására irányult a hölgy kérelme. Kívánja-e az
önkormányzat fenntartani a fordulót, amely eredetileg rendelkezésre állt, vagy esetleg más módon pl.
táblával kívánja megoldani a helyzetet. Ebben kellene állást foglalnia a bizottságnak.
Kıvári László: Mint közlekedéssel foglalkozó bizottság, ha azt a döntést hozzák, hogy lezárják a
közlekedést bárki elıl, az véleménye szerint nem közlekedési kérdés, hanem hatósági dolog. Azon
közlekedés nem folyik, a betonúttal nem tudnak mit csinálni, mert zsákutca a vége. Semmi olyan
döntést nem tudnak hozni, amelyet mindkét fél elfogadna.
Máté Péter: A bizottságnak döntést kell hoznia ahhoz, hogy a következı szerv, amelyhez megy, el
tudja utasítani vagy helyben tudja hagyni, mert így, hogy nem foglaltunk állást ebben…Véleménye
szerint a bizottság ne változtasson a jelenlegi állapoton, mert jelen állás szerint az egész nem szól
másról, mint hogy a kérelmezı vádaskodik a szemben lakóval, a szemben lakót akarja korlátozni.
Ebbe a bizottságnak nem kell beleszólnia.
Varga András: Annak idején kérték a tőzoltóság, a mentık állásfoglalását ebben a kérdésben, és ez
gyakorlatilag egy zsákutca, így javasolták, hogy maradjon a jelenlegi állapot.
Máté Péter: Döntse azt a bizottság, hogy a jelenlegi állapotot fenn kívánja tartani és kész. De ehhez
még kérje ki a bizottság a jogi tanácsnok véleményét.
Kıvári László: De ez sem egy közlekedési kérdés, hanem tulajdonképpen annyi, hogy megnézték és
maradjon minden úgy, ahogy van. Egy dolgot lehetne csak tenni, ha a forduló elé ki lenne helyezve
egy megállni tilos tábla. Így meg lehet fordulni, azonban nem lehet parkolni.
Varga András: Kivéve a Sziklai örökösök.
Máté Péter: Tehát a Kovácsot nem engedik, a Sziklai örökösöket pedig igen.
Kıvári László: Nem lehet kivételt tenni. Helyezzen ki a bizottság várakozni tilos táblát. Ezzel
közlekedési döntést is hozna.
Máté Péter: Akkor viszont az lesz a baj, hogy ı sem tud megállni vagy a fiának a barátja sem.
Märcz László: Így ki kellene alakítania a saját területén egy gépkocsi beállót a saját területén úgy,
ahogy az összes többinek is.
Kıvári László: A bizottság úgy ítélte meg, hogy a fordulót meg kell tartani ahhoz, hogy a forduló
funkcióját el tudja látni, ugyanakkor a biztonságos megoldás érdekében ki kell helyezni a várakozást
korlátozó táblát.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
135/2012. (V.8.) GPB határozat
Nagyné Horváth Mária kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Nagyné Horváth Mária által kérelmében leírtakat
a helyszínen is megtekintette és a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
az alábbiak szerint rendezi a közlekedési rendet:
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát,
hogy helyezzen ki „Várakozni tilos” közlekedési
jelzıtáblát a kérdéses útszakasz végére annak
érdekében, hogy a forduló megtarthassa eredeti
funkcióját.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

2./ napirendi pont
Katonáné Sütı Ágnes területvásárlási kérelme
(59.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: Egy építési ügy kapcsán derült ki, hogy a természetben használt területrész, az ügyfél által
ismert telekhatár és a jogi telekhatár nem esik egybe. Ezért adott be az ügyfél egy kérelmet, melyben
20 m2 terület megvásárlását kéri. Ez a terület a mostani építéshez szükséges neki. Személyesen járt
bent az építési osztályon, így felmerült, hogy további területrészeket is esetleg a sajátjaként ismert,
használt. Ebbıl kifolyólag nem zárkózott el attól, hogy egy nagyobb arányú területrendezésre kerüljön
sor. Az álláspontja az volt, hogy attól függ, hogy a bizottság mekkora árat határoz meg az adásvételre,
kb. 100 m2 nagyságú lenne a teljes terület. A közterületbıl nem hiányozna az a rész, amelyet ı használ
és rendben tart. A hosszú távú megoldás az lenne, ha az egész területet megvásárolná, amit használ.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Tehetett volna ajánlatot már korábban is az ügyfél. Ugyanis ha most meghatároz a
bizottság egy árat és az nem megfelelı a számára, akkor az ügy ismét a bizottság elé fog kerülni.
Herr Teréz: Bérleti szerzıdés kötésével is meg lehetne oldani a problémát. A 20 m2-re mindenképpen
szüksége van.
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Máté Péter: Véleménye szerint elsı körben az egész terület egyben kerüljön felkínálásra, csak egyben
kerüljön eladásra.
Kıvári László: A terület önállóan soha nem lesz értékesíthetı, tehát nem határozható meg 5.000 Ft/m2.
Javasolja, hogy 3.000 Ft/m2 ár legyen meghatározva és kerüljön felkínálásra a 100 m2 nagyságú
terület.
További hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a korábban általa megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
136/2012. (V.8.) GPB határozat
Katonáné Sütı Ágnes területvásárlási kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
Katonáné
Sütı
Ágnes
területvásárlási kérelmét támogatja, és a
6737/2. hrsz-ú lakóingatlan telek-kiegészítése
céljából mintegy 100 m2 területrészt értékesít
a tulajdonosok számára a 6738/4. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú területbıl, 3.000,Ft/m2 vételárért.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges szerzıdés elkészítésére és a
telekhatár-rendezés
ingatlan-nyilvántartási
átvezettetésének lebonyolítására.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 31.
Herr Teréz fıépítész

3./ napirendi pont
Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében projektmódszer alkalmazására
felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(60.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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137/2012. (V.8.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/22010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázat
keretében
projektmódszer
alkalmazására felkészítı akkreditált képzés
lebonyolítására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés a TÁMOP3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy
György Természettudományos Projekt elnevezéső
pályázat keretében projektmódszer alkalmazására
felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Eötvös Pedagógiai
Szolgáltatóval (székhely: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 8.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

4./ napirendi pont
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.311/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „Barátságban a természettel „ A
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában címő”
pályázat részét képezı Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(61.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
138/2012. (V.8.) GPB határozat
„Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.311/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében
benyújtandó – Barátságban a természettel – A
természettudományos kultúra fejlesztése az I.
Béla Gimnázium laboratóriumában tárgyú –
pályázat részét képezı Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos
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 által a
TÁMOP-3.1.3-11/2.
kódszámú
pályázati
konstrukció keretében benyújtandó – Barátságban a
természettel – A természettudományos kultúra
fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
tárgyú – pályázat részét képezı Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel (székhely:
7621 Pécs. Megye u. 7/1.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 8.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

5./ napirendi pont
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.311/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „ Barátságban a természettel” A
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában címő”
pályázat elkészítéséhez pedagógiai tanácsadás igénybevételére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(62.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
139/2012. (V.8.) GPB határozat
„Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.311/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében
benyújtandó – Barátságban a természettel – A
természettudományos kultúra fejlesztése az I.
Béla Gimnázium laboratóriumában tárgyú –
pályázat elkészítéséhez pedagógiai tanácsadás
igénybevételére” tárgyú meghívásos 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 által a
TÁMOP-3.1.3-11/2.
kódszámú
pályázati
konstrukció keretében benyújtandó – Barátságban a
természettel – A természettudományos kultúra
fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
tárgyú – pályázat elkészítéséhez pedagógiai
tanácsadás igénybevételére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı Studiorum Consulting Kft-vel (székhely: 1052
Budapest, Régiposta u. 4.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 8.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

6./ napirendi pont
„Szekszárd Város Bora” cím adományozáshoz szükséges költségek finanszírozása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
dr. Kajos Nikolett: A kolléganı szabadságon van. A „Szekszárd Város Bora” cím adományozásával
járó serleg, valamint annak gravírozásával kapcsolatos költségek finanszírozásáról van szó.
Kérdés nem hangzott el.
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a Tartalékkerete terhére támogassa a kérelmet.
További hozzászólás nem hangozott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel az általa korábban megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
140/2012. (V.8.) GPB határozat
„Szekszárd Város Bora” cím adományozáshoz
szükséges költségek finanszírozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Szekszárd Város Bora” elismerı cím
adományozásához
szükséges
serleg
megvásárlásához, valamint annak gravírozásához
szükséges költségek (összesen bruttó 7.790,- Ft)
finanszírozását a Bizottsági Keret terhére biztosítja.
Határidı: 2012. május 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
7./ napirendi pont
Javaslat 80 m2 mőanyag borítás átadására
(57.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja a kérelem támogatását.
További hozzászólás nem hangozott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
141/2012. (V.8.) GPB határozat
Javaslat 80 m2 mőanyag borítás átadására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
hozzájárul 80 m2 mőanyag borítás ingyenes
átadására az Alba Regia Atlétikai Klub /ARAK/
számára Szekszárd Pollack pálya bontásra ítélt
4000 m2 felületébıl.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
Az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent László u. 19.) kérelme
(58.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja a kérelem támogatását.
További hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
142/2012. (V.8.) GPB határozat
Az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd,
Szent László u. 19.) 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 Ifjúsági
Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent László u.
19.) a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a közterülethasználati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. május 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
9. napirendi pont
Zártkerti ingatlan bérlése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: A 9891/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tekintetében a korábbi bérlı szerzıdése lejárt,
nem kívánta hosszabbítani. A bizottság a helyszínen megtekintette a külterületi, zártkerti megjelöléső
ingatlant és javasolja, hogy a továbbiakban is kerüljön bérbeadásra a korábbi díjnak megfelelıen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
143/2012. (V.8.) GPB határozat
Zártkerti ingatlan bérlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévı, Szekszárd külterület 9891/4 hrsz-ú, zártkert
megjelöléső ingatlan továbbra is bérbe adható
legyen, a korábbi bérleti díjnak megfelelıen.
Határidı: 2012. május 08.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

Varga András: Javasolja az alábbi szóbeli elıterjesztések napirendre történı felvételét:
-

406/2011. (XI.15.) GPB határozat pontosítása – szóbeli elıterjesztés

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a további napirendre tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet vette fel:
10. napirendi pont
406/2011. (XI.15.) GPB határozat pontosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: Szükséges lenne a 406/2011. (XI.15.) GPB határozat pontosítása, mivel nem lett
meghatározva, hogy a 6.000 Ft/m2 ár nettó vagy bruttó érték.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja a határozat pontosítását, nettó érték meghatározásával.
További hozzászólás nem hangzott el.
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
144/2012. (V.8.) GPB határozat
406/2011. (XI.15.) GPB határozat pontosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 406/2011. (XI.15.) GPB határozat sz. határozatát
azzal pontosítja, hogy az abban meghatározott
6.000 Ft/m2 összeget nettó értéknek tekinti.
Határidı: 2012. május 08.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

Kıvári László: Javasolja még az alábbi szóbeli elıterjesztés napirendre történı felvételét:
-

Javaslat a Harkány belterület 1246/2 hrsz-ú ingatlan vételár ajánlatának módosítására

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a további napirendre tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet vette fel:
11. napirendi pont
Javaslat a Harkány belterület 1246/2 hrsz-ú ingatlan vételár ajánlatának módosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Korábban a bizottság és a Közgyőlés is döntött, hogy a Harkány belterület 1246/2
hrsz-ú ingatlan tekintetében élni kíván az elıvásárlási jogával, maximum 1,9 millió Ft vételáron.
Javasolja, hogy a bizottság hozzon egy olyan döntést, melyben javasolja a Közgyőlésnek, hogy
hatalmazza fel a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a korábban
meghatározottnál alacsonyabb, 1-1,5 millió Ft vételár ajánlattal éljen a szóban forgó ingatlan
tekintetében. Ugyanis az ingatlan meglehetısen rossz állapotban van, és a korábban meghatározott
összeg túl magas.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

145/2012. (V.8.) GPB határozat
Javaslat a Harkány belterület 1246/2 hrsz-ú
ingatlan vételár ajánlatának módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
javasolja a Közgyőlésnek, hogy hatalmazza fel a
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szekszárdi
Vagyonkezelı
Kft.
ügyvezetı
igazgatóját, hogy a Harkány belterület 1246/2 hrszú ingatlan tekintetében a korábban meghatározott
1,9 millió Ft összegnél alacsonyabb árról (1-1,5
millió Ft) is tárgyalhasson az ingatlan megvételét
illetıen.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

További napirend nem lévén, a bizottság elnöke az ülést 15 óra 52 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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