SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-16/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. október 15. napján (kedden) 13 óra 10 perckor a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötı Termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

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

Késıbb érkezett:

Dr Fajszi Lajos bizottsági tag,

Távolmaradt:

Csernus Péter és Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pál József igazgatóságvezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Farkas Éva osztályvezetı,
Szabó Veronika pályázati referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal alelnöke

A jegyzı megbízásából: dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Vajda József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatója
Kozmann György, a Re-Kom Nonprofit Kft.
projektmenedzsere
Tóthi János, MSZOSZ képviselıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 óra 10 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.
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az alábbi további napirendek
felvételét javasolja a kiküldött és a kiosztott anyagokra tekintettel:
- Megbízás a 0254/8 hsz-ú önkormányzati tulajdonú erdı kivágására
- Balázs László (Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/2 I/8.) kérelme
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-

Közösségi közlekedés fejlesztése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. és KEOP-5.5.0/A/122013-0239 Szekszárd II. azonosítószámú pályázatok keretében “Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása”
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. azonosító számú
pályázat keretében “Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı tanácsadás”.
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd II. azonosító számú
pályázat keretében “Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı tanácsadás”.
- Egyebek
Továbbá javasolja, hogy a zárt ülési napirend a nyílt ülés napirendjeit követıen kerüljön
megtárgyalásra. Kéri a napirend elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(238. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(239. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
3./napirend
Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése”
címmel benyújtott pályázat keretében kidolgozott ITS partnerségi egyeztetési terv
jóváhagyására
(240. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
4./napirend
A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül
(241. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
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5./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nemzetközi konferencia és
partnertalálkozó megszervezése, lebonyolítása, valamint promóciós anyagok gyártása a
VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(129. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
6./napirend
Javaslat egyszeri kártalanítási összeg megállapítására
(130. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./napirend
Sárköz utca, Kalász utca, Baranya völgy stb. utcai lakosok kérelme az 5-ös buszjárat
eredeti menetrendjének visszaállítása érdekében
(131. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirend
Megbízás a 0254/8 hsz-ú önkormányzati tulajdonú erdı kivágására
(132. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirend
Balázs László (Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/2 I/8.) kérelme
(133. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirend
Közösségi közlekedés fejlesztése
(134. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. és KEOP-5.5.0/A/12-20130239 Szekszárd II. azonosítószámú pályázatok keretében “Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása”
(135. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. azonosító számú pályázat
keretében “Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı tanácsadás”.
(136. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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13./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd II. azonosító számú pályázat
keretében “Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı tanácsadás”.
(137. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirend
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
15./napirend
Szekszárd 2027. számú kötvény okirat cseréje
(242. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

1./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(238. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
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
261/2013. (X.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítását.
Határidı:
Felelıs:
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2013. október 15.
Kıvári László elnök

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(239. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy ez a kitüntetı cím a közgyőlési
döntéssel kerül alapításra és idén kiadásra kerül. Maradéktalanul támogatja az elıterjesztést
majd kérdezi, hogy posztumusz is kiadható-e a díj, mert tiltó rendelkezést nem tartalmaz a
rendelet tervezet.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: A rendelet jelenleg két esetben teszi lehetıvé a
posztumusz odaítélés lehetıségét. Jelen rendeletmódosítás nem tartalmaz ilyen kitételt, de
amennyiben a Közgyőlés a posztumusz kiadás lehetıségével fogadja el a rendeletet, lehetıség
van ilyetén módon is az odaítélésre.
Kıvári László elnök: Javasolja a rendelet módosítás támogatását a „Szabadságért Szekszárd”
kitüntetı cím posztumusz adományozásának rendeletbe történı rögzítésének javaslatával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa tett kiegészítéssel 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
262/2013. (X.15.) határozata
a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának
rendjérıl
szóló
rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a helyi kitüntetések
és elismerı címek alapításáról és adományozásának
rendjérıl szóló rendelet módosítását, a „Szabadságért
Szekszárd” kitüntetı cím posztumusz adományozásának
rendeletbe történı rögzítésének javaslatával.
Határidı:
Felelıs:
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2013. október 15.
Kıvári László elnök

3./napirend
Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése”
címmel benyújtott pályázat keretében kidolgozott ITS partnerségi egyeztetési terv
jóváhagyására
(240. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti a jelenleg kiosztásra került anyag alapján az
elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Az anyagban az egyik táblázat idırendi összefoglalást is tartalmaz,
amelyben nagyon közel vannak az idıpontok és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra is
hárulnának feladatok. Kérdezi, hogy esetleg ehhez egy külön bizottsági ülést is össze kell
hívni?
Farkas Éva osztályvezetı: Jelenleg egyetlen határidıhöz kötött dolog van, mégpedig az ITS
partnerségi egyeztetési terv közgyőlés általi jóváhagyására. Az ITS még változni fog.
Párhuzamosan alakul az európai uniós programok készítésével a 2014-2020 közötti idıszakra
vonatkozóan.
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
263/2013. (X.15.) határozata
az ITS partnerségi egyeztetési terv jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Fenntartható
városfejlesztési programok elıkészítése c. (DDOP4.1.1/E-13) pályázati konstrukcióra Szekszárd MJV
fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése
címmel benyújtott pályázata keretében kidolgozott ITS
partnerségi egyeztetési tervét.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 15.
Kıvári László elnök

4./napirend
A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül
(241. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Vajda József, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetıje: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
264/2013. (X.15.) határozata
A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére
benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító
számú pályázat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
a
cikói
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére benyújtott
KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció megvalósítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 15.
Kıvári László elnök

5./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nemzetközi konferencia és
partnertalálkozó megszervezése, lebonyolítása, valamint promóciós anyagok gyártása a
VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(129. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens: Az írásbeli elıterjesztésen túl nem kíván szóban
kiegészítést tenni.
Kıvári László elnök: Összefoglalja az elıterjesztést.
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
265/2013. (X.15.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára nemzetközi konferencia és partnertalálkozó
megszervezése, lebonyolítása, valamint promóciós
anyagok gyártása a VIS NOVA (3CE359P3) pályázat
keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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számára nemzetközi konferencia és partnertalálkozó
megszervezése, lebonyolítása, valamint promóciós
anyagok gyártása a VIS NOVA (3CE359P3) pályázat
keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.-vel (7100
Szekszárd, Béla király tér 7.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására,
az aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 16.
Horváth István polgármester,
dr. Kajos Nikolett aljegyzı

6./napirend
Javaslat egyszeri kártalanítási összeg megállapítására
(130. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag
Kıvári László elnök: Kérdezi, hogy a négyzetmétereket, miként kell érteni és hogy ennek
megvan-e a törvényi háttere?
Märcz László igazgatóságvezetı: A négyzetméterek a védısávra vonatkoznak és ezen
díjszabás kialakítására a jogszabály lehetıséget biztosít.
Máté Péter elnök-helyettes: Az árak differenciálását javasolja. Például külterület – belterület
- zártkert vonatkozásában.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Milyen nagyságrendet jelent összességében? Csak az új
vezetékjog bejegyzésekre vonatkozik az árszabás, vagy már a meglévıekre is?
Märcz László igazgatóságvezetı: A nagyságrend meghatározásához ismerni kellene az EON
fejlesztési tervét. Csak az újakra vonatkozik.
Kıvári László elnök: Az árak differenciálását javasolja, valamint valamennyi közmő
vonatkozásában való kiszabást.
Máté Péter elnök-helyettes: Egyet ért az árak differenciálásával. Egy minimumárnak el tudja
fogadni az elıterjesztésben szereplı összeget. Kérdezi, hogy idıponthoz kötött-e a
szabályozás megszületése.
Märcz László igazgatóságvezetı: Nincs semmilyen idıpont, amelyhez kötve lenne az
Önkormányzat.
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Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a következı bizottsági ülésen ismét tárgyaljanak a
kérdésrıl és addig az Igazgatóságvezetı Úr készítsen egy átfogó tervezetet, amely kiterjed
valamennyi nyomvonalas közmőre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa módosított határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
266/2013. (X.15.) határozata
Egyszeri kártalanítási összeg megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóságát, hogy dolgozzon ki egy
egységes javaslatot valamennyi nyomvonalas közmővek
önkormányzati ingatlanokon történı létesítése kapcsán a
használat
akadályozásával,
vagy
korlátozásával
összefüggésben
az
önkormányzatot
megilletı
kártalanítás mértékére.
Határidı: 2013. október 25.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
7./napirend
Sárköz utca, Kalász utca, Baranya völgy stb. utcai lakosok kérelme az 5-ös buszjárat
eredeti menetrendjének visszaállítása érdekében
(131. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Továbbá javasolja egy állásfoglalás kérését
a Gemenc Volán Zrt.-tıl, hogy milyen költségvonzatokkal járna a módosítás. Megjegyzi,
hogy nehéz az összehasonlítás a régi és az új anyagok között. Részleteiben jobban kérné
kidolgozni a változásokat.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A körzetérıl lévén szó, ismeri a helyzetet. A kérelmet sokan
aláírták, azonban valójában csak 5-6 embert érint, akik ezzel a busszal jártak dolgozni. A
Gemenc Volán Zrt. ezért az 5-6 emberért nem fog egy járatot indítani, vagy olyan komoly
költsége lenne, amelyet az Önkormányzat nem tud vállalni. Rögzíti, hogy a buszok
átalakításánál az 5-s busz volt a legnagyobb vesztes.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a Gemenc Volán Zrt. véleményének kikérését az
5-s busz menetrendjének visszaállítása tárgyában, figyelemmel a szükségszerőségi és a
költségtényezıkre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter elnökhelyettes által megfogalmazott módosított
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
267/2013. (X.15.) határozata
a Sárköz utca, Kalász utca, Baranya völgy stb. utcai
lakosok az 5-ös buszjárat eredeti menetrendjének
visszaállítására vonatkozó kérelmérıl
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
közszolgáltatást végzı Gemenc Volán Zrt. 5-ös busz
eredeti menetrendjének visszaállítására vonatkozó
szükségszerőségi és költségtényezıket is tartalmazó
állásfoglalásának birtokába tárgyalja újra a kérelmet.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt az
állásfoglalás megkérésére, majd a kézhezvételét
követıen a Bizottság tájékoztatására.
Határidı: 2013. november 20.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirend
Megbízás a 0254/8 hsz-ú önkormányzati tulajdonú erdı kivágására
(132. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: A Barátság utca környékén is volt fakivágás, amelynek
eredményeképpen jóval rendezettebb lett a környék. Az kétségtelen, hogy sok bejelentés
érkezett, hogy nemcsak azokat a fákat vágták ki, amelyek ki voltak jelölve. Az ellenırzésre
így jóval nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
Märcz László igazgatóságvezetı: Kıvári László elnök úr kérésére pontosította a terület
elhelyezkedését, amely a szeméttelep melletti erdı, egy tarvágásra ítélt nyárfás terület.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
268/2013. (X.15.) határozata
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a 0254/8 hsz-ú önkormányzati tulajdonú erdı
kivágására vonatkozó megbízásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy Balogh János (Decs, Szövetkezet u.
78.) favágó vállalkozót bízza meg a Polgármesteri
Hivatal az önkormányzati tulajdonban lévı 0254/8 hrsz-ú
erdı fakitermelési munkáival. A lábon álló fa
ellentételezése egyrészt a nyár folyamán a vállalkozó
által elvégzett kaszálási munkák, másrészt a Bizottság
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a faérték és a
kaszálási munkák különbözeteként mutatkozó 210.957.Ft értékben további munka elvégzését rendelje meg a
vállalkozótól.
Határidı: azonnal
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirend
Balázs László (Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/2 I/8.) kérelme
(133. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
269/2013. (X.15.) határozata
Balázs László kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Balázs Lászlónak (7100
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/2 I/8.) az ECH191 frsz-ú taxi gépkocsi IV. negyedévi közterülethasználati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja és a IV. negyedévi közterület-használati díj
megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2013. október 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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10./ napirend
Közösségi közlekedés fejlesztése
(134. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnök-helyettes: Egy esetleges szolgáltató váltás esetén mi történik a
rendszerrel?
Dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens: Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy az
ülés napján egyeztetésre került egy megállapodás tervezet, amely alapján a valós
összehasonlító modul az Gemenc Volán Zrt. rendszerébe kerül kiépítésre, de az
Önkormányzat tulajdonában marad. A közszolgáltatási szerzıdés 2016-ig él. Egy esetleges
szolgáltató váltás esetén a modul leszerelhetı és elhozható. A kérdés csak az, hogy a másik
rendszerrel kompatibilis lesz-e.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
270/2013. (X.15.) határozata
a Közösségi Közlekedés fejlesztésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja, hogy az Önkormányzat a város közösségi
közlekedésének
fejlesztése
tárgyú
pályázathoz
kapcsolódó utas-tájékozató rendszer mőködéséhez
szükséges menetrend és valós pozíciókat összehasonlító
modul kiépítését megvalósítsa és a késıbbiekben azt
üzemeltesse. A Bizottság a kiépítéshez szükséges
önkormányzati saját erıt a 2014. évi költségvetési
rendeletben javasolja biztosítani. A Bizottság felkéri a
polgármestert az Önkormányzat és a Gemenc Volán Zrt.
között e tárgyban kötendı megállapodás aláírására.
Határidı:2013. október 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
Tóthi János az MSZOSZ képviselıje: Szekszárd városának több pontjában lévı
buszmegállók konkrét említésével tájékoztatja a Bizottságot a menetrendek hiányáról, vagy
elavultságáról, vagy megrongálásáról.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Gemenc Volán Zrt-t. a
menetrendek ellenırzésére, aktualizálására, hiányuk esetén pótlására, majd a teljesülésrıl
tájékoztató küldésére a Polgármesteri Hivatal részére.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
271/2013. (X.15.) határozata
A menetrendek ellenırzésérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri
a helyi személyszállítás közszolgáltatási feladatot ellátó
Gemenc Volán Zrt.-t a buszvárókban kihelyezett
menetrendek ellenırzésére, aktualizálására, hiányuk
esetén pótlására.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a felkérés
közszolgáltató cég részére történı megküldésére és a
teljesülésrıl való tájékoztató kérésére.
Határidı:2013. október 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Sok megkeresés érkezik, a buszmegállók állapota miatt is. Meg kellene
indítani a legkritikusabb állapotú buszmegállók és buszfordulók javítását, mert jön a
csapadékos idı és a buszok egyben locsolóautóvá is válnak a nagy mennyiségben
felgyülemlett csapadék miatt. Továbbá javasolja a buszmegállók lefedését is
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja a buszmegállókba a térburkolat letételét, mert jelen
helyzetben csak győrıdik az aszfalt. A fedett buszvárók kialakítása álláspontja szerint is
fontos kérdés, kiemelve a Tartsay utcát.
Tóthi János MSZOSZ képviselı: Az Alisca utca 44-46. szám elıtt 2002 óta folyamatos
kérés a felgyőrıdött útburkolat javítása.
Märcz László igazgatóságvezetı: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Közösségi Közlekedés
fejlesztésérıl szóló pályázatban szerepel ez a helyszín rendbe tétele.
11./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. és KEOP-5.5.0/A/12-20130239 Szekszárd II. azonosítószámú pályázatok keretében “Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása”
(135. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor bizottsági tag: Ki hívta meg ezeket a cégeket?
Märcz László igazgatóságvezetı: Az Önkormányzat.
beruházásokat bonyolító cégekrıl beszélünk.

Kifejezetten

ilyen

jellegő

Ilosfai Gábor bizottsági tag: Sérelmezi, hogy budapesti cégek kerülnek meghívásra és nem
helyiek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 1 nem
szavazattal, elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
272/2013. (X.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyú
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. és KEOP5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd II. azonosítószámú
pályázatok
keretében
“Közbeszerzési
eljárás
lebonyolítása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása tárgyú
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235
Szekszárd I. és KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd
II. azonosítószámú pályázatok keretében “Közbeszerzési
eljárás lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó
Kft-vel (1037 Bp. Mozsár u. 16.) kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések
aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
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2013.október 20.
dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

12./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. azonosító számú pályázat
keretében “Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı tanácsadás”.
(136. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: Miért ez a három cég került meghívásra? Vitatja, hogy ilyen
tevékenység végzésére nincs Tolna megyei cég.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 1 nem
szavazattal, elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
273/2013. (X.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd I. azonosító
számú pályázat keretében “Általános menedzsment
feladatok ellátása – külsı tanácsadás” feladatok
ellátása tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása
tárgyú
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235
Szekszárd I. azonosítószámú pályázatok keretében
“Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı
tanácsadás” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı TENDER-NETWORK Zrt.-vel (1025
Bp.Vérhalom u. 33/A) kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására,
valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
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2013.október 20.
dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester

Märcz László igazgatóságvezetı
13./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd II. azonosító számú pályázat
keretében “Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı tanácsadás”.
(137. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 1 nem
szavazattal, elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
274/2013. (X.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd II. azonosító
számú pályázat keretében “Általános menedzsment
feladatok ellátása – külsı tanácsadás” meghívásos
pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által „Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása
tárgyú
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239
Szekszárd II. azonosítószámú pályázatok keretében
“Általános menedzsment feladatok ellátása – külsı
tanácsadás” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı TENDER-NETWORK Zrt.-vel (1025
Bp.Vérhalom u. 33/A) kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására,
valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
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2013.október 20.
dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı

14./ napirend
Egyebek
Kıvári László elnök: Ismerteti a Wunderland Óvoda kérelmét.
Märcz László igazgatóságvezetı: Az elmúlt bizottsági ülésen tárgyalt játszóterek
fejlesztésére vonatkozó pályázatban szerepel a Wunderland Óvoda játékainak fejlesztése is.
Máté Péter elnökhelyettes: A Wunderland önkormányzati fenntartású óvoda?
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen.
További nyílt ülésen szereplı napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 00 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnök-helyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı
Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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