SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-2/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. január 31-én 14 óra 15 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 bizottsági tag

Távolmaradt:

dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Buncsek Attila pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens
Szigeti Júlia közterület-használati ügyintézı
Frey Tímea pályázati referens
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökségi tagja
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetıje
Balog János ALFA-NOVA Kft. igazagtó
Miszler Miklós Gemenc Volán Zrt.
Huszár Tibor Caminus Kft. ügyvezetıje
Csausity Éva JASZLICE Alapítvány képviselıje
Lacza Gábor

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 óra 15 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja a meghívóban szereplı 6., 7., 8. napirendi pontok napirendrıl történı
levételét.
Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre történı felvételét:
- Javaslat DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi
közlekedésének fejlesztése címő pályázat elıkészítésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(12. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
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Varga András: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
1. Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
2. 406/2011. (XI.15.) GPB határozat módosítása – zárt ülés
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
3. 23/9 és 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítése – zárt ülés
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter: Javasolja, hogy az „Egyebek” napirenden belül a bizottság tárgyaljon a Pünkösdi
Fesztivállal kapcsolatban felmerült kérdésekrıl.
A napirenddel kapcsolatban továbbá módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Miszler Miklós Gemenc Volán Zrt.
2./ napirendi pont
Kérelem a Wunderland Kindergarten elıtti parkolás megszőntetésére
(8. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Simon Attiláné intézményvezetı
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(15. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Balog János ALFA-NOVA Kft. igazgató
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Bérces János energetikus
Meghívott: Huszár Tibor Caminus Kft. igazgató
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5./ napirendi pont
Javaslat a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötendı bérleti
jóváhagyására
(9. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Csausity Éva JASZLICE Alapítvány képviselıje

szerzıdés

6./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi elızetes beszerzési
tervének jóváhagyására
(13. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
7./ napirendi pont
Javaslat keretszerzıdés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és
üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
(17. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c. TIOP-3.4.2pályázat benyújtására
(20. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
9./ napirendi pont
Javaslat a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1)
benyújtására
(21. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens

11/1

pályázat

10./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítésére” (TIOP 3.4 2c. pályázat benyújtására
(22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens

11/1)

11./ napirendi pont
Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat
érintı telekhatár rendezés átvezetéséhez
(12. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
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12./ napirendi pont
„Értékteremtı közhasznú foglalkoztatás” 2011. évi pályázat anyagköltség felhasználásának
jóváhagyása
(10. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
13./ napirendi pont
Ideiglenes áramvételi hálózat költségei fedezetének biztosítása
(6. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. igazgató
14./ napirendi pont
Javaslat a behajthatatlan követelések törlésére
(7. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
15./ napirendi pont
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Újfalussy u. 6.) kérelme
(9. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
16./ napirendi pont
Javaslat DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének
fejlesztése címő pályázat elıkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(12. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
17./ napirendi pont
Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
18./ napirendi pont
Egyebek
Zárt ülés
19./ napirendi pont:
406/2011. (XI.15.) GPB határozat módosítása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
20./ napirendi pont:
23/9 és 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
21./ napirendi pont
Vételi ajánlat önkormányzati pincére
(11. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

4

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Miszler Miklós Gemenc Volán Zrt.
Fajszi Lajos bizottsági tag 14 óra 20 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Horváth István: A jó együttmőködésben mindig egy kis feszültség keletkezik, amikor díjemelés van.
Magas amortizációs költségek vannak a jármőparkban, amelyek finanszírozása komoly nehézséget
okoz. A tavalyi évre vonatkozóan a Gemenc Volán Zrt. megküldte a veszteségre vonatkozó
kimutatását, amely 32 millió Ft + áfa. Az elıterjesztés szerint 2012. évre mintegy 60 millió Ft
veszteséget prognosztizál a cég. Ezt a város ilyen mértékben nem tudja felvállalni.
Az elıterjesztés szerint 6-8 %-os emelést tervez a cég. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el ezt a
mértéket azzal, hogy a közszolgáltatási szerzıdés legyen felülvizsgálva és amennyiben kedvezıbb a
város számára, kerüljön felbontásra és egy másfajta konstrukcióban kerüljön megoldásra a helyi
közlekedés. Akár saját közlekedési vállalat létrehozásával – a Gemenc Volánnal történı
együttmőködéssel pl. géppark átvételével, akár más alvállalkozó bevonásával, amelyet nem terhelnek
ekkora központi költségek. Megérti a vezetıség problémáját, hogy az új buszoknak van amortizációja,
amelyet az utasoknak kellene megfizetnie, azonban ez nem megy a menetjegyekkel, így a városnak
kellene finanszíroznia, azonban erre nincs pénz. Megtérülés akkor lenne, ha a buszjegyek ára 30-40
%-kal kerülne megemelésre, azonban akkor nem biztos, hogy ennyien igénybe vennék a
tömegközlekedést. Felmerült az a lehetıség is, hogy ha ekkora a veszteség, akkor ne 6-8 %-kal
történjen meg az emelés, hanem pl. 15 %-kal. Ezzel azonban nem csökkenne nagy mértékben a
veszteség. Abban az esetben, ha egy más konstrukcióval akár nullszaldósra is ki lehetne hozni a
költségeket ezzel a mértékő emeléssel, akkor hiba lenne most a magasabb emelést választani.
Máté Péter: Megfelel-e a jogszabályoknak az a verzió, hogy most elfogadják a 6-8 %-os emelést,
majd adott esetben – ha a közszolgáltatási szerzıdés felbontásra kerül – pl. májusban új díjak kerülnek
meghatározásra?
További kérdés nem hangzott el.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nincs akadálya a felülvizsgálatnak.
Miszler Miklós: Azt nem szabad elfelejteni, hogy volt már korábban ennek a feladatnak az
elvégzésére pályáztatás, és akkor a cégek 420 Ft/km mértékő árat adtak meg. Természetesen a
Gemenc Volán Zrt. is vállalná ekkora összegért, azonban kevesebbért nem igazán lehet, illetve lehet,
de akkor valakinek állnia kell a különbséget.
Horváth István: Készült korábban egy utasszámlálás és kérte az önkormányzat, hogy tegyenek
javaslatot 10-12 %-os km csökkentésre vagy a 10-12 %-os díjemelésre és mutassák ki, hogy ebben az
esetben hogyan alakulna a veszteség. Azonban mindkét esetben ugyanarra az eredményre jutottak.
Ezért lenne fontos a közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata.
Miszler Miklós: Amióta átalakult Szekszárd város helyi tömegközlekedése, azóta túlzott szolgáltatás
van. Ezt a városnak tudomásul kellene vennie. Ha ebben elıre tudna lépni a város, akkor a 10-12 %-os
csökkentést végre tudnák hajtani a díjemeléssel együtt, így csökkenne a veszteség is, hiszen más
központi költségek terhelnék.
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Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a 6-8 % mértékő emelést az elıterjesztésnek
megfelelıen, valamint javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül a helyi
tömegközlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerzıdést és dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan,
hogy milyen más konstrukcióban lehetne megvalósítani a helyi tömegközlekedés ellátását
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
6/2012. (I.31.) GPB határozat
A helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról
szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a helyi közlekedési viteldíjak
megállapításáról
szóló
30/1998.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a Gemenc
Volán Zrt-vel érvényben lévı közszolgálati
szerzıdés felülvizsgálatára, továbbá dolgozzon
ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen
más konstrukcióban lehetne megvalósítani a
helyi tömegközlekedés ellátását.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

2./ napirendi pont
Kérelem a Wunderland Kindergarten elıtti parkolás megszőntetésére
(8. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Simon Attiláné intézményvezetı
Kıvári László: Volt egy szülıi kezdeményezés, hogy lehessen autóval beállni az intézmény bejárata
elé, azonban érkezett egy ellenkezdeményezés is, így a bizottság tanácstalan a témában, ezért
meghívásra került az intézmény igazgatónıje.
Simon Attiláné: Nagyjából 10 éve probléma a parkolás. Tudni kell, hogy az óvodába az egész
városból hordják a gyerekeket. A reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor nagyon nagy a forgalom.
Az idık során volt olyan, amikor be lehetett hajtani, de volt olyan is, amikor nem. Azonban mindegyik
megoldásnál voltak elégedetlen szülık. Az óvoda elhatárolódik az állásfoglalástól, mert nem volna
korrekt akármelyik oldalhoz is állni.
Kıvári László: Biztonságosabb a gyerekek szempontjából, ha nem lehet behajtani?
Simon Attiláné: Az is veszélyes, ha messze parkolnak a szülık. Esetleg elképzelhetınek tartja a
SZÜV épülete köré további parkolók kialakítását. 263 család hozza a gyermekét, így nagy az igény a
parkolásra.
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Máté Péter: 124 szülı nem akarja a parkolást, 64 elutasította az aláírást, 75 pedig szeretne parkolni.
Véleménye szerint a jelenlegi megoldás jó, azonban korábban volt már olyan javaslata, hogy
egyirányú forgalom kerüljön kialakításra a SZÜV épülete körül. Talán ezt a lehetıséget jobban ki
kellene vizsgálni.
Kıvári László: Ne történjen változtatás, azonban kerüljön kivizsgálásra az egyirányú forgalom
kialakításának lehetısége.
Szabó Zsolt: Tavaly egy helyszíni szemle során megállapításra került, hogy lehetıség lenne további
parkolók kialakítására azzal, hogy az épület körüli növényzet rendbe lenne rakva.
Horváth István: Sokkal balesetveszélyesebb lenne, ha a gyerekeket a SZÜV elıtt tennék ki és onnan
gyalogolnának be.
Varga András: Honnan lenne a körforgalom? A Vasvári utca felıl?
Máté Péter: Nem, a SZÜV elıl, annak megkerülésével. A Vasvári utca felıl nehezebben lenne
megoldható.
Kıvári László: Javasolja, hogy a jelenlegi állapot ne kerüljön megváltoztatásra, és a bizottság kérje fel
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg a régi
SZÜV épület körül egyirányú gépjármőforgalom kialakításának lehetıségét.
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:
7/2012. (I.31.) GPB határozat
A Wunderland Kindergarten elıtti parkolási
lehetıségek áttekintése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Wunderland Kindergarten elıtti
parkolási lehetıség megszüntetését nem
támogatja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát,
hogy vizsgálja meg a régi SZÜV épület körül
egyirányú gépjármőforgalom kialakításának
lehetıségét.
Határidı: 1. pont: 2012. január 31.
2. pont: 2012. március 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Märcz László igazgatóságvezetı
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3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(15. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Balog János ALFA-NOVA Kft. igazgató
Balog János: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Van változás a decemberi elıterjesztéshez képest?
Balog János: Nincs.
Horváth István: Elég jelentıs lehőlés várható a hétvégén. Mi a helyzet azokkal a családokkal, akiknek
a hátralékos tartozásuk miatt az ALFA NOVA kikapcsolta a főtést és hétvégéig nem tudja rendezni a
hátralékát? Van erre valamilyen központi rendelkezés vagy helyi szabályozás?
Balog János: Nincs sem központi, sem helyi rendelkezés erre vonatkozóan. Egy kikapcsolt lakásban
soha nem fog megfagyni a lavórban a víz és nem megy 18 fok alá sem a hımérséklet. Ez csak akkor
történhet meg, ha rosszak a nyílászárók. Véleménye szerint nem olyan tragikus a helyzet, amelyre
lehet számítani.
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:
8/2012. (I.31.) GPB határozat
A távhıszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Bérces János energetikus
Meghívott: Huszár Tibor Caminus Kft. igazgató
Huszár Tibor: Ismerteti az elıterjesztést.
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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:
9/2012. (I.31.) GPB határozat
A kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl
szóló
37/1996.
(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
5./ napirendi pont
Javaslat a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötendı bérleti
jóváhagyására
(9. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Csausity Éva JASZLICE Alapítvány képviselıje

szerzıdés

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a bérleti
szerzıdés tervezetet, a határozatban foglaltaknak megfelelıen, határozott idıre, 5 év idıtartamra. A
bekért mőszaki dokumentáció szerint az épület felújításának költsége kb. 2,4 millió Ft. Ekkora
összegre pályázna az alapítvány. A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. álláspontja szerint 1.000-1.500
Ft/m2 bérleti díj határozható meg az adott ingatlanrész tekintetében. A helyiségek rezsiköltsége
havonta kb. 30.000 Ft. Javasolta a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft., hogy a rezsiköltség kerüljön
beépítésre az elsı évben a bérleti díjba. Ez a javaslat az elıterjesztésben nem szerepel, azonban ha a
bizottság, illetve a közgyőlés úgy dönt, akkor természetesen beépítésre kerül majd. Ezekben kellene a
bizottságnak az irányadó döntését meghoznia.
Csausity Éva: A teljes felújítás kb. 3,5 millió Ft-ba fog kerülni, ugyanis a víz és a villany nem lett
beleszámolva. Véleménye szerint a tervezett bérleti díj elég magas. Mindössze hét gyermeket tud
fogadni. Nagyjából 210.000 Ft bevétele van minden hónapban, amelyhez még jön a 134.000 Ft
normatíva. Ebbıl kell kigazdálkodni a bért, a rezsit és a bérleti díjat. Sajnos nem lehet többet kérni a
szülıktıl, mert ennyit nem tudnak kifizetni. Azon a környéken nincs családi napközi, a szülıknek be
kell hozniuk a gyerekeket a városba.
Kérdés nem hangzott el.
Fajszi Lajos: Véleménye szerint ez a bérleti díj összeg egy belvárosi butik bérleti díjának felel meg,
nagyon magas. Nagyjából 30.000 Ft bérleti díjat tartana elfogadhatónak havi szinten. Ez a
kezdeményezés olyan rést töltene be, amely fontos. Ráadásul a helyiség jelenleg nincs kihasználva,
nem termel bevételt.
Kıvári László: Mindegyik oldalt figyelembe kell venni.
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Horváth István: Javasolja, hogy szekszárdi gyerekek kerüljenek csak elhelyezésre, illetve csak olyan
szülık gyermekei, akik igazoltan Szekszárdon dolgoznak.
Kıvári László: Tehát a 30.000 Ft bérleti díj esetében 500 Ft/m2 árat kellene meghatározni.
Csausity Éva: Szükséges lenne a pontos dátum rögzítése a szerzıdésben, mert kéri a pályázat kiírója.
Máté Péter: Célszerőbb lenne területarányosan, %-os arányban meghatározni a rezsi összegét, mivel
ez adott esetben kevesebb vagy több lehet, mint 30.000 Ft.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bérleti díj mértéke 500 Ft/m2 összegben kerüljön megállapításra,
továbbá a rezsi költség megjelölése terület arányban történjen meg.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
10/2012. (I.31.) GPB határozat
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú
Alapítvánnyal kötendı bérleti szerzıdés
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
„JASZLICE”
Családsegítı
Közhasznú
Alapítvánnyal kötendı bérleti szerzıdésre tett
javaslatot a Közgyőlésnek azzal a módosítással
javasolja elfogadásra, hogy a bérleti díj mértéke
500 Ft/m2 összegben kerüljön megállapításra,
továbbá a rezsi költség megjelölése terület
arányban történjen meg.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
6./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi elızetes beszerzési
tervének jóváhagyására
(13. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Buncsek Attila: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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:
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11/2012. (I.31.) GPB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Önkormányzatának
2012.
évi
beszerzési tervének jóváhagyása

Város
elızetes

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi elızetes beszerzési
tervére tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
7./ napirendi pont
Javaslat keretszerzıdés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és
üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
(17. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
Horváth István: Van erre vonatkozóan idıbeli ütemterv?
Märcz László: Igen, az elsı ütem már átadásra is került.
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:
12/2012. (I.31.) GPB határozat
Keretszerzıdés megkötése Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és
üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –
elvezetı
rendszer
jókarba
helyezése
vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft-vel
(17. sz. elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában
és
üzemeltetésében
lévı
csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba
helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft-vel kötendı keretszerzıdésre tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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Kıvári László: Javasolja, hogy annak ellenére, hogy az ülés elején lekerült napirendrıl, mégis
kerüljön napirendre az alábbi elıterjesztés:
-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(a 313. sz. elıterjesztés a 2011. december 15-i ülés anyagával kiküldésre került, a
módosított melléklet késıbb került kiküldésre)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Szigeti Júlia közterület használati ügyintézı

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend felvételére tett javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott.
8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(a 313. sz. elıterjesztés a 2011. december 15-i ülés anyagával kiküldésre került, a módosított melléklet
késıbb került kiküldésre)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Szigeti Júlia közterület használati ügyintézı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Horváth István: Ezek bruttó vagy nettó díjak?
Szigeti Júlia: Itt nincs áfa.
További kérdés nem hangzott el.
Horváth István: Javasolja az alábbi módosításokat az elıterjesztésben javasoltakhoz képest:
-

a./ - közterületbe nyúló üzlethomlokzat… - 1.500,-; 1.300,-; 1.000,-; 1.000,b./ - üzlet (pavilon) árusító egyéb fülke… - 1.300,-; 1.100,-; 900,-; 800,c./ - reklámberendezés, hirdetıberendezés… - 1.800,-; 1.400-; 1.200; 1.100,e./ - Közterület fölé kifüggesztett reklám (molinó) – kiegészítve azzal, hogy csak

-

városi rendezvényekre adható
f./ szórólap osztás, egyéb marketing tevékenység… - 6.000,-; 4.000,-; 2.500,-;
2.500,-

-

Mozgóbolt
Alapvetı élelmiszer árusítás – Ft/gk/hó – 12.000,- Ft
- Ft/gk/nap – 4.000,- Ft
Egyéb– Ft/gk/hó – 25.000,- Ft
- Ft/gk/nap – 3.000,- Ft

-

alkalmi és mozgóárusítás
- zöldség-gyümölcs – 300,-; 250,-; 200,-; 200,- virág – mindenhol 2.000,- egyéb árucikk – 1.800,-; 1.500,-; 1.200,-; 1.200
- a szerencsejáték, sorsjegy sor kerüljön kivételre
- k./ - vendéglátó-ipari elıkert céljára – Ft/m2/hó – 1.650,-; 1.500,-; 1.200,-; 1.000,-
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- Ft/m2/hét – 500,-; 420,-; 350,-; 250,- l./ - kiállítás – 400,-; 300,-; 200,-; 200,- p./ - gépkocsi bemutató – 16.000,-; 5.000,-; 2.000,-; 2.000,- r./ - lakókocsi, utánfutó tárolása – 5.000,-; 5.000,- s./ - üzemen kívül helyezett és üzemképtelen… - 500,-; 300,- t./ - üzlet elıtti áru bemutatása – 5.000,-; 3.000,-; 2.000,-; 1.000,- u./ - önk. tul. pavilon bérbeadása – pav/nap: 1.500,-;max. 1 hét idıtartamig pav/hó: 25.000,Fajszi Lajos bizottsági tag 16 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a polgármester által megfogalmazott módosításokkal együtt a
határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
13/2012. (I.31.) GPB határozat
A közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a határozat mellékletét képezı táblázatban foglalt
díjtétel módosításokat javasolja a Közgyőlésnek
elfogadásra.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
9./ napirendi pont
Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c. TIOP-3.4.2pályázat benyújtására
(20. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens

11/1

Szabó Veronika: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter: Hol van helyileg a Családok Átmeneti Otthona?
Buncsek Attila: Csatáron.
Máté Péter: Újat nem lehetett építeni?
Szabó Veronika: Nem, a pályázat csak felújítást engedett.
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:
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14/2012. (I.31.) GPB határozat
A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának
korszerősítésére c. TIOP-3.4.2-11/1 pályázat
benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának
korszerősítésére c. TIOP-3.4.2-11/1 pályázat
benyújtására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
10./ napirendi pont
Javaslat a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1)
benyújtására
(21. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens

pályázat

Buncsek Attila: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Közbeszerzés lesz, ha a pályázat nyer?
Buncsek Attila: Igen.
További kérdés nem hangzott el.
Fajszi Lajos bizottsági tag 16 óra 31 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Varga András: A pályázatban ingatlan adásvételrıl is szó van. A szerzıdés már megköttetett az EON-nal, azonban csak feltételesen. Akkor fog hatályba lépni, ha a Közgyőlés meghozza a
felhatalmazó döntést.
További 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:
15/2012. (I.31.) GPB határozat
A
Hajléktalan
Gondozási
Központ
korszerősítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat
benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésére
c. (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat benyújtására tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

14

11./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítésére” (TIOP 3.4 2c. pályázat benyújtására
(22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens

11/1)

Frey Tímea: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Férıhelybıvítést nem tartalmaz a pályázat.
Máté Péter: Egyébként a pályázati kiírás lehetıséget biztosított volna a létszámbıvítésre?
Frey Tímea: Igen.
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:
16/2012. (I.31.) GPB határozat
A
„Szekszárd
Kadarka
utcai
Idısek
Otthonának korszerősítésére” (TIOP 3.4 2-11/1)
c. pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának
korszerősítésére” (TIOP 3.4 2-11/1) c. pályázat
benyújtására tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

12./ napirendi pont
Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat
érintı telekhatár rendezés átvezetéséhez
(12. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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:
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17/2012. (I.31.) GPB határozat
Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park
úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat
érintı telekhatár rendezés átvezetéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és
6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintı telekhatár
rendezés átvezetéséhez szükséges tulajdonosi
nyilatkozatokra tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
13./ napirendi pont
„Értékteremtı közhasznú foglalkoztatás” 2011. évi pályázat anyagköltség felhasználásának
jóváhagyása
(10. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: A Lıtéren miért kerül fenntartásra szolgálati lakás?
Märcz László: Nem tudja megmondani az okát. Korábban volt egy nagyon romos épület, az most
némileg rendbe lett hozva.
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:
18/2012. (I.31.) GPB határozat
„Értékteremtı közhasznú foglalkoztatás” 2011.
évi pályázat anyagköltség felhasználásának
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és
hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy az
„Értékteremtı közhasznú foglalkoztatás” keretében
2011-ben a DELTA-E Kft., mint külsı vállalkozó
által a lıtéri szolgáltató lakás felújítása, illetve a
Polgármesteri Hivatal iktató helyiség padozatának
cseréje kapcsán elvégzett munka díja 1.531.893,Ft illetve 352.006,- Ft összegben az anyagköltség
terhére legyen elszámolható.
Határidı: 2012. február 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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14./ napirendi pont
Ideiglenes áramvételi hálózat költségei fedezetének biztosítása
(6. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. igazgató
Buncsek Attila: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Csernus Péter bizottsági tag 16 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-t, hogy keressen költségkímélıbb megoldást az energiahasználat vonatkozásában
és a javaslatait terjessze a bizottság elé.
Kıvári László: Rövid idıre kerüljön megkötésre a megállapodás.
Buncsek Attila: 2011. november 11-tıl kellene szólnia a megállapodásnak, mert onnantól számítódik
a használat. Akkor került átvételre a munkaterület a kivitelezıtıl.
Máté Péter: A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. igazgatója mit javasol?
Buncsek Attila: Szükségesnek tartja a megállapodás megkötését.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy kerüljön megkötésre a megállapodás.
Kıvári László: Javasolja a támogatás megadását, valamint javasolja, hogy kérje fel a bizottság a
Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t, hogy keressen költséghatékonyabb
megoldást.
További 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:
19/2012. (I.31.) GPB határozat
Ideiglenes
áramvételi
hálózat
fedezetének biztosítása

költségei

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza felújítása kapcsán szükséges
ideiglenes
energiahasználat
költségeinek
fedezetét 2011. november 11. napjától 2012.
március 31. napjáig a Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
2011.
évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 304.
cím 1. alcím 1. elıirányzat 2. elıirányzat
alszámon lévı általános tartalék elıirányzat
terhére javasolja biztosítani.
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2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt és
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t, hogy
keressen költségkímélıbb megoldást az
energiahasználat
vonatkozásában
és
a
javaslatait terjessze a bizottság elé.
Határidı:1. pont: 2012. január 31.
2. pont: 2012. február 29.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Kerekes László ügyvezetı igazgató
15./ napirendi pont
Javaslat a behajthatatlan követelések törlésére
(7. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja a törlést, mert olyan kicsi összegekrıl van szó, valamint viszonylag régiek is.
További 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:
20/2012. (I.31.) GPB határozat
Behajthatatlan követelések törlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága az intézmények tekintetében a
behajthatatlan követelésekrıl szóló tájékoztatót
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. 39. § (4) bek.
alapján tudomásul veszi.
2. A Bizottság a Polgármesteri Hivatal 2009.
december 31-ig fennálló, behajthatatlannak
minısülı követeléseinek a könyvviteli
nyilvántartásból
való
kivezetését
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. 39. § (4) bek.
alapján engedélyezi.
Határidı: 2012. február 10.
Felelıs: Pál József igazgatóságvezetı
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16./ napirendi pont
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Újfalussy u. 6.) kérelme
(9. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Minden évben ezt kéri. Évek óta elengedésre kerül a közterület-használati díj fele.
Javasolja, hogy ne kerüljön elengedésre az összeg, hanem tekintsen el a bizottság az emelés
mértékétıl, amely az új szabályoknak megfelelıen havonta 6.000 Ft-tal jelentene többet és fizesse a
tavalyi díjnak megfelelı összeget.
További 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:
21/2012. (I.31.) GPB határozat
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Újfalussy u. 6.)
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Zsók
Ambrusné
közterület-használati
díj
elengedésére vonatkozó kérelmére a következı
döntést hozta: kérelmezı a 2011. évben hatályos
közterület-használati díjnak megfelelı összeget
köteles 2012. évben megfizetni.
Határidı: 2012. február 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

17./ napirendi pont
Javaslat DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének
fejlesztése címő pályázat elıkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(12. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson további
egyeztetést a kérdésben és a bizottság a következı ülésen térjen vissza a kérdés tárgyalására.
További 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:
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22/2012. (I.31.) GPB határozat
A DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd
Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének
fejlesztése címő pályázat elıkészítésével
kapcsolatos döntések meghozatala
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú,
Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi
közlekedésének fejlesztése címő pályázat
elıkészítı
tevékenységeire
lefolytatott
beszerzési eljárás eredményét nem hagyja
jóvá.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy folytasson további egyeztetést a fenti
pályázatot illetıen. A bizottság az ügyben a
következı ülésén kíván döntést hozni.
Határidı: 2012. február 14.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

18./ napirendi pont
Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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:
23/2012. (I.31.) GPB határozat
A
2010.
évi
vis
maior
maradványösszegének lemondása
(26. sz. elıterjesztés)

elszámolás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
2010.
évi
vis
maior
elszámolás
maradványösszegének lemondására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. február 02.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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19./ napirendi pont
Egyebek
Máté Péter: A Gemenc Nagydíj rendezıiben felmerült a kérdés, hogy lehetséges lenne-e, hogy a
Pünkösdi Fesztivál ideje alatt kerüljön megrendezésre. Azonban nem támogatja ezt a lehetıséget, mert
nem lehet megoldani a közlekedést. A kettı rendezvény együtt megbénítaná a közlekedést.
Kıvári László: Egyetért vele. Jó volna errıl a kérdésrıl egy írásbeli elıterjesztést is készíteni a
következı ülésre.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 15 perckor berekeszti. A bizottság zárt
ülésen folytatja munkáját.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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13/2012. (I.31.) GPB határozat melléklete

A közterület-használat módja

a./ közterületbe nyúló üzlethomlokzat
(portál) kirakatszekrény, üzleti
védıtetı (elıtetı) ernyı-,
szerkezet, kivéve a kinyitható
ernyıt, ha az nem reklámhordozó,
hirdetı berendezés (fényreklám)
továbbá cég-és címtábla
elhelyezése
b./ üzlet (pavilon) árusító egyéb fülke
elhelyezésére amely pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, zöldség,
virág, koszorú, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgál
c./ reklámberendezés,hirdetıberendezés, táblák
d./ Mobil reklámtáblák
e./ Közterület fölé kifüggesztett
reklám (molinó) csak városi
rendezvényekre adható
f./ Szórólap osztás, egyéb marketing
tevékenység, szendvicsember
g./ Mozgóbolt
Alapvetı élelmiszer árusítás

Fizetés
módja

Kategóriák
_______________________________
kiemelt
I.
II.
III.

Ft/m2/hó

1.500.-

1.300.-

Ft/m2/hó

1.300.-

1.100.-

Ft/m2/hó

1.800.-

1.400.-

1.200.- 1.100.-

Ft/m2/hó

2.705.-

1.770.-

1.250.- 1.250.-

-

Ft/m2/nap
Ft/fı/nap
Ft/gk/hó
Ft/gk/nap

-

6.000.-

-

4.000.-

1.000.- 1.000.-

900.-

-

800.-

-

2.500.- 2.500.-

12.000.4.000,-

-

Egyéb

h./ építési munkával kapcsolatos
felvonulási épület, lakókocsi,
állvány és építıanyag
építési munkaterület
i./ törmelék elhelyezése

Ft/gk/hó
Ft/gk/nap
Ft/m2/hó
Ft/m2/hét
Ft/m2/hó
Ft/m2/hét
Ft/kont./hó
Ft/kont./hét

j./ alkalmi és mozgóárusítás
- zöldség-gyümölcs,
- virág

5.720.1.665.-

4.680.1.250.-

25.000.3.0003.640.- 3.120.1.040.- 830.-

520.105.15.600.3.330.-

415.105.7.280.-

310.210.50.50.6.240.- 4.160.-

2.600.-

2.080.- 1.560.-

300.-

250.-

2.000.-

2.000.-

2.000.- 2.000.-

1.800.-

1.500.-

1.200.- 1.200.-

200.-

200.-

Ft/m2/nap
- egyéb árucikk
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k./
vendéglátóipari elıkert céljára

Ft/m2/hó
Ft/m2/hét

1.650.500.-

1.500.420.-

1./ Kiállítás

Ft/m2/nap

400.-

300.-

200.-

200.-

m. alkalmi vásár

Ft/m2/nap

290.-

210.-

115.-

105.-

n./ kulturális, sport- és szórakoztatótevékenység
o./ mutatványos, cirkusz
p./ gépkocsi bemutató

Ft/m2/nap

90-

70-

50.-

40.-

q./ taxi várakozóhelyek

Ft/gk/év
Ft/gk/n.év

r./ lakókocsi, utánfutó tárolására
s./ üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármővek tárolása max.
5 t össztömegig
t./ üzlet elıtti áru bemutatása
u./ önk.tul.pavilon bérbeadáa

Ft/gk/hó

v./ Egyéb célra

Ft/m2/nap
Ft/gk/nap

16.000.-

5.000.-

20.2.000.- 2.000.-

100.000.- + áfa
25.000.- + áfa
-

-

Ft/gk/nap
Ft/m2/hó
pav/nap
max. 1hét
idıtartamig
pav/hó

1.200.- 1.000.350.- 250.-

2.500.1.500.-

1.500.-

5.000.- 5.000.500.-

300.-

1.000.-

500.-

25.000.egyedi elbírálás alapján, arányosítva a jegyzı
ellenjegyzésével
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