SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-9/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. május 14-én (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Ülés közben érkezett:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Távolmaradt:

Dr. Fajszi Lajos, Dr. Tóth Csaba Attila
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Schmidt Krisztián útügyi referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal elnökhelyettese
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

A jegyzı megbízásából:
Meghívott:

Dr. Józsa Csaba a Szekszárdi Közalkalmazotti HE
elnöke,
Gréczy Balázs ajánlattevı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 15 órakor 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.
Märcz László igazgatóságvezetı: Javasolja, hogy a bizottság a Parászta patak
mederrendezési munkáinak jóváhagyásáról szóló szóbeli elıterjesztést vegye fel napirendjére.
Kıvári László elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott
módosítással együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./napirend
A Szekszárdi Közalkalmazotti Horgász Egyesület kérelme
(75. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Dr. Józsa Csaba elnök
2./napirend
Kolompár József területvásárlási kérelme
(77. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
3./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára mőszaki ellenırzés beszerzése
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(69. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
4./napirend

„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” c. pályázat keretében
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(74. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
5./napirend
Dr. Erdısi Ervinné lépcsı építéssel kapcsolatos kérelme
(70. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
6./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(58. sz. bizottsági elıterjesztés, mely a 2013. április 16-i ülés anyagával kiküldésre került)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./napirend

Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme II:
(71. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./napirend

Tájékoztatás Béla király tér ideiglenes forgalomkorlátozási tervérıl
(72. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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9./napirend

Gemenc Volán Zrt. tájékoztatója járatmegszőntetésrıl
(73. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./napirend
Tájékoztató a vápás vízelvezetık kiépítésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
11./napirend
„Szekszárd város belterületén légi és földi úton történı 2013. évi vegyszeres
szúnyoggyérítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(76. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./napirend
Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18.) kérelme
(65. sz. bizottsági elıterjesztés, mely a 2013. április 23-i ülés anyagával került kiküldésre)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
13./napirend
Parászta patak mederrendezési munkáinak jóváhagyásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./napirend
A Szekszárdi Közalkalmazotti Horgász Egyesület kérelme
(75. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Dr. Józsa Csaba elnök
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. A határozati javaslat I. pontját
elfogadásra javasolja. A támogatási kérelemmel kapcsolatosan polgármester úrral egyeztetett,
a közgyőlés a következı ülésén tárgyalni fogja a kérelmet és dönteni fog a támogatás
mértékérıl. Ennek megfelelıen a határozati javaslat II. pontját az alábbiak szerint javasolja
elfogadásra:
„II. A Bizottság javasolja továbbá a Közgyőlésnek, hogy a Szekszárdi Közalkalmazotti
Horgászegyesület részére 2.110.558 Ft támogatást biztosítson a 2013. évi költségvetés
„Általános tartalék” kerete terhére.”
Szabó Zsolt bizottsági tag: Szintén támogatja, hogy késıbbi idıpontban döntsenek a
bizottsági keretbıl történı támogatásról.
Dr. Józsa Csaba a Szekszárdi Közalkalmazotti HE elnöke: A tavat nemcsak, mint
horgásztót kezelik, hanem megfelelı kirándulóhelynek is tartják. Ezért kiemelt figyelmet
fordítanak a környezet rendezésére. Ha megkapják az önkormányzati támogatást, akkor ezt a
tevékenységet tovább folytatják. Kéri, hogy a közgyőlés döntésérıl a Gemenci Erdı és
Vadgazdálkodási Zrt-t értesítsék.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 133/2013. (V. 14.) határozata
A Szekszárdi Közalkalmazotti HE kérelmérıl
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága javasolja a polgármesternek, hogy támogassa a
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesületnek a sötétvölgyi tó bérlésére
kötött bérleti szerzıdése további 5 évre történı meghosszabbítását.
II. A Bizottság javasolja továbbá a Közgyőlésnek, hogy a Szekszárdi
Közalkalmazotti Horgászegyesület részére 2.110.558 Ft támogatást
biztosítson a 2013. évi költségvetés „Általános tartalék” kerete terhére.
Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:

Horváth István polgármester
Kıvári László GPB elnök

2./napirend
Kolompár József területvásárlási kérelme
(77. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. A határozati javaslat két
változatot tartalmaz.
Máté Péter elnök-helyettes: Ha megvásárolják ezeket a területrészeket, akkor a jövıben nem
történhet fejlesztés ezen a területen.
Kıvári László elnök: Egyetért azzal, hogy a területet ne darabolják fel, inkább tartsák fenn
fejlesztési területként. Javasolja, hogy a bizottság a területvásárlási kérelmet ne támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 134/2013. (V. 14.) határozata
Kolompár József területvásárlási kérelmérıl
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Kolompár József területvásárlási kérelmét nem
támogatja.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésrıl értesítse az
érintettet.
Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:
Herr Teréz fıépítész
3./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára mőszaki ellenırzés beszerzése
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(69. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Kıvári László elnök: Az elıterjesztı távollétében a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a bizottságnak.
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 135/2013. (V. 14.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára mőszaki
ellenırzés beszerzése TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 pályázati program
keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára mőszaki ellenırzés beszerzése TÁMOP-3.1.3-11/22012-0009 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Plan-Éta Kft.-vel (7100 Szekszárd Ybl Miklós
u. 3.) kössön szerzıdést.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására,
a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı
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4./napirend

„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” c. pályázat keretében
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(74. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Kıvári László elnök: Az elıterjesztı távollétében a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a bizottságnak.
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 136/2013. (V. 14.) határozata
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” c.
pályázat keretében kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az „Informatikai
eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı ZIMI PC Számítástechnikai Kft-vel (7100 Szekszárd, Csokonai u. 5.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdések aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
5./napirend
Dr. Erdısi Ervinné lépcsı építéssel kapcsolatos kérelme
(70. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László elnök: Nem javasolja a bizottságnak a kérelem elfogadását. Nem tartja
indokoltnak a lépcsı megépítését.
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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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 137/2013. (V. 14.) határozata
Dr. Erdısi Ervinné lépcsı építéssel kapcsolatos kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Dr. Erdısi Ervinné lépcsıépítési kérelmét nem
támogatja.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésrıl értesítse az
érintettet.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóság vezetı
Ilosfai Gábor 15 óra 44 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.

6./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(58. sz. bizottsági elıterjesztés, mely a 2013. április 16-i ülés anyagával kiküldésre került)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a Bizottság foglaljon állást abban, hogy az
elıterjesztésben szereplı külterületi ingatlanokat értékesíteni kívánja, de a felajánlott vételárat
nem tartja elfogadhatónak.
Gréczy Balázs ajánlattevı: Tájékoztatja a bizottságot, hogy sokat kellene ahhoz befektetnie,
hogy ez a terület alkalmassá váljon mővelésre, továbbá nagy vadmozgás van a területen. Egy
méhészetet szeretne a területen létrehozni.
Kıvári László elnök: Határozati javaslata, hogy a bizottság döntsön arról, hogy a megjelölt
területeket értékesíteni kívánja, és az ingatlanok vételárának meghatározásáról a
késıbbiekben hoz döntést.
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 138/2013. (V. 14.) határozata
külterületi ingatlanok vételére benyújtott ajánlatról

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló, alábbi külterületi
ingatlanokat értékesíteni kívánja:
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Hrsz.
01408/2
01408/75
01408/96
01408/98
01408/100
01408/102
01408/103
01408/104
01408/109
01408/110
01408/113
01408/114
01408/115
01408/116
01408/117
01408/123
01408/124
01408/125

mővelési ág
legelı
legelı
legelı
legelı
legelı
szántó
legelı
legelı
gyümölcsös
legelı
legelı
legelı
legelı
legelı
gyümölcsös
szántó
legelı
szántó

alapterület (m2)
2570
4545
1565
1732
1863
3186
1798
1888
1224
1676
1339
1517
1660
2301
1643
2243
1613
1885

AK érték
2.31
4.09
1.41
1.56
1.68
7.49
1.62
1.70
3.19
1.51
1.21
1.37
1.49
2.07
6.85
7.20
1.45
6.05

2. A Bizottság az ingatlanok vételárának meghatározásáról a késıbbiekben
hoz döntést.
Határidı: 2013. június 15.
Felelıs:
Kıvári László GPB elnök
7./napirend

Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme II
(71. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: A határozati javaslat 1. pontjának elfogadását javasolja azzal, hogy a
parkoló megváltási díjat a bizottság 50 %-kal mérsékelje.
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 139/2013. (V. 14.) határozata
a Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények építéséhez,
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kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.
5.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a Mészáros
Borház Kft. kérelmét támogatja, a parkoló megváltási díjat 50 %-kal
mérsékli és felkéri a Polgármestert a parkoló megváltási megállapodás
aláírására.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs:
Märcz László igazgatóság vezetı
8./napirend

Tájékoztatás Béla király tér ideiglenes forgalomkorlátozási tervérıl
(72. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: A gyalogos forgalmat mennyiben érinti a forgalomkorlátozás?
Schmidt Krisztián útügyi referens: A gyalogos forgalmat kötelezı biztosítani. Kéri, hogy a
bizottság abban is foglaljon állást, hogy a forgalomkorlátozás idıtartamában a 7-es járat
érintse a Szent László utcai megállóhelyet, vagy másik útvonalon közlekedjen.
Kıvári László elnök: Az utasokat ez a változás hogyan érintené?
Schmidt Krisztián útügyi referens: A tejiparhoz kb. 12 perces késéssel érkeznének a
buszok, ha a 7-es járat a Szent László utcai megállóhelyet is érinti.
Kıvári László elnök: Tekintettel arra, hogy a Bezerédj középiskolába több diák is busszal
utazik, javasolja, hogy a 7-es járat mindenképpen érintse a Szent László utcai megállóhelyet.
Viszont a menetidı növekedése miatt a Tejiparhoz közlekedı járatok 10 perccel korábban
induljanak.
További kérdés, 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 140/2013. (V. 14.) határozata
a Béla király tér ideiglenes forgalomkorlátozási tervérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában
rögzített hatáskörében eljárva a Reneszánsz Zrt-nek a Béla király tér és a
csatlakozó utcák ideiglenes forgalomkorlátozási tervét támogatja.
A Bizottság javasolja, hogy a forgalomkorlátozás idıtartamában a 7-es járat
érintse a Szent László utcai megállóhelyet, továbbá a menetidı növekedése
miatt a Tejiparhoz közlekedı járatok 10 perccel korábban induljanak.
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Határidı: 2013. május 16.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
9./napirend

Gemenc Volán Zrt. tájékoztatója járatmegszőntetésrıl
(73. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Kifogásolja, hogy a járatot éppen a tavaszi-nyári idıszakban
szőntetik meg, amikor nagyobb lehet esténként a utasforgalom.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye tudomásul a Gemenc Volán Zrt.
járatmegszüntetésrıl szóló tájékoztatóját.
További kérdés, 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 141/2013. (V. 14.) határozata
Gemenc Volán Zrt. járatmegszüntetésrıl szóló tájékoztatójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Gemenc Volán Zrt. járatmegszüntetésrıl szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidı: 2013. május 16.
Felelıs:
Kıvári László elnök
10./napirend
Tájékoztató a vápás vízelvezetık kiépítésérıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy 1,5 éve nem áll
rendelkezésre a vízjogi létesítési engedély. 2010. év februárjában kapták meg az értesítést,
hogy nyertek a pályázaton és az engedélyezési terveket módosítani kell. A Cinka dőlı
mellékágára, valamint a Faddi-völgyre vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély megvan, a
Lisztes-völgyre és a Csötönyi-völgyre nincs meg az engedély. A beruházás megkezdıdött
mind az öt helyszínen. A Cinka-dőlı elkészült, a Faddi-völgy esetében 90%-os a készültség.
A Szücs-szurdikban elkészült a támfal és a betonvápa, a Csötönyi-völgyben a támfal szintén
elkészült. Az érdekeltségi hozzájárulások esetében volt probléma. A szándéknyilatkozatok
most érkeznek vissza.
Kıvári László elnök: Javasolja nagyobb nyilvánosság biztosítását, a sajtót is tájékoztassák.
Ilosfai Gábor bizottsági tag: A Lisztes-völgyi szurdikban hogyan áll a beruházás? A szurdik
teljesen fel lesz töltve?
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Varga András osztályvezetı: A beruházáshoz kapcsolódóan ez most nem készül el, nem lesz
teljesen feltöltve. Késıbb ki lehet majd jelölni feltöltésre.
Kıvári László elnök: Megköszöni a tájékoztatást.
A bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
11./napirend
„Szekszárd város belterületén légi és földi úton történı 2013. évi vegyszeres
szúnyoggyérítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(76. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. A gyérítésre a
tisztifıorvos adja ki az engedélyt, amennyiben az engedély rendelkezésre áll, a vállalkozó 3
napon belül tudja megkezdeni a munkát.
Kérdés, 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 142/2013. (V. 14.) határozata
„Szekszárd város belterületén légi és földi úton történı 2013. évi
vegyszeres szúnyoggyérítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Szekszárd
város belterületén légi és földi úton történı 2013. évi vegyszeres
szúnyoggyérítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezıbb ajánlatot tevı RSZ-COOP Kft-vel (5600 Békéscsaba,
Gyóni G. u. 11. 1/10.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2013. május 15.
Felelıs:
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester

12./napirend
Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18.) kérelme
(65. sz. bizottsági elıterjesztés, mely a 2013. április 23-i ülés anyagával került kiküldésre)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11

Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását az alábbiak szerint: A
Bizottság a 2013. április, május, június hónapokra vonatkozóan a közterület-használati díj
50%-ának
megfizetésétıl tekintsen el, július, augusztus és szeptember hónapokra
vonatkozóan a díj elengedésére vonatkozó kérelmet ne támogassa.
Kérdés, 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 143/2013. (V. 14.) határozata
Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18.) kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek-használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva a Keszthelyiné és Társai Bt-nek (Szekszárd, Garay tér 18.) a Szász
Sörözı és a Belvárosi Kávéház elıtti (12 m2, illetve 40 m2) kerthelyiség
közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét az alábbiak
szerint támogatja:
A Bizottság a 2013. április, május, június hónapokra vonatkozóan a
közterület-használati díj 50%-ának megfizetésétıl eltekint, július, augusztus
és szeptember hónapokra vonatkozóan a díj elengedésére vonatkozó kérelmet
nem támogatja.
Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı

13./napirend
Parászta patak mederrendezési munkáinak jóváhagyásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: A Parászta patak mederrendezési munkáinak elvégzésére
ajánlatot kértek. Javasolja a bizottságnak, hogy hagyja jóvá fenti munkák elvégzését a 2013.
évi költségvetési rendelet Városüzemeltetési kiadások „Utcai, út menti árkok tisztítása,
javítása, átereszek cseréje” elıirányzat terhére az alábbiak szerint: 1. ütem: meder
rekonstrukció 6.204.834 Ft, 2. ütem: dréncsı fektetés 8.343.075 Ft.
Kérdés, 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 144/2013. (V. 14.) határozata
a Parászta patak mederrendezési munkáinak jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Parászta patak mederrendezési munkáinak
elvégzését a 2013. évi költségvetési rendelet Városüzemeltetési kiadások
„Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje” elıirányzat
terhére az alábbiak szerint:
-

1. ütem: meder rekonstrukció 6.204.834 Ft
2. ütem: dréncsı fektetés 8.343.075 Ft.

Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:
Märcz László igazgatóságvezetı

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

K.m.f
Kıvári László
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Máté Péter
elnök-helyettes

Készítette:
Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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