SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 50-13/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. április 24-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl:
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl:
Jelen vannak:

Dr. Tóth Gyula elnök,
Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradását jelezte:

Lemle Béláné, Zaják Rita bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Varga András osztályvezetı,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Buncsek Attila pályázati referens,
Kovács Lászlóné osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Dömötörné Solymár Orsika CK tag,
Csausity Éva Jaszlice Alapítvány képviselıje
Tóth Ferenc a KT-Dinamic NKft. ügyvezetıje,
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója,
Herrné Szabadi Judit a Boirvidék Kht. ügyvezetıje
Kleics-Lezsák Klára projektkoordinátor

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 órakor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja, hogy a 98, 104., 99., 62., és 74. közgyőlési elıterjesztéseket a bizottság a
Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalja.
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Varga András: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre vételét:
- A Pont-E Alapítvány kérelme
- Ivánvölgyi Kadarka Túrához kapcsolódó rendezvény
A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme a Szekszárdi Szüreti Napok 2012.
keretében megrendezendı „Szekszárd Borvidék dőlıi” c. fotópályázat lebonyolításának
támogatására
(56. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott:
Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetıje
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(104. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
mőködtetésének felülvizsgálata
(62. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Meghívott: Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetıje
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
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6./ napirendi pont
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje
Bálint Zoltán Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
7./ napirendi pont
Javaslat a JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdés
módosítására
(81. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Meghívott: Csausity Éva Jaszlice Alapítvány képviselıje
8./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerzıdések módosítására
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Tóth Ferenc a KT-Dinamic Nkft. ügyvezetıje
9./ napirendi pont
Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
(89. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis
Nova pályázati projekt esetében
(96. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(92. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek
biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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14./ napirendi pont
Javaslat a Sió-Dunamenti Víziközmő Társulás társulási megállapodásának módosítására
(95. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
15./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítására
(103. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
16./ napirendi pont
Megállapodás egyes önkormányzati tulajdonban lévı gyermektáborok üzemeltetésére
(105. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
17./ napirendi pont
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(90. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
18./ napirendi pont
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(91. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
19./ napirendi pont
Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében korszerő laboratóriumi
gyakorlatok oktatására felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(az elıterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati referens
20./ napirendi pont
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történı részvételre
(100. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati referens
21./ napirendi pont
Nagyné Horváth Mária behajtani tilos tábla kihelyezési kérelme
(55. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
22./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról
(84. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Misóczki Anikó munkaszervezet vezetı
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23./ napirendi pont
A Pont-E Alapítvány kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
24./ napirendi pont
Ivánvölgyi Kadarka Túrához kapcsolódó rendezvény
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Zárt ülés
25./ napirendi pont
Javaslat megyei díjak adományozására
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

1./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme a Szekszárdi Szüreti Napok 2012.
keretében megrendezendı „Szekszárd Borvidék dőlıi” c. fotópályázat lebonyolításának
támogatására
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje
Kıvári László: Tavalyi évhez hasonló módon az idei évben is kiírásra kerülne a pályázat.
Herrné Szabadi Judit: A fotópályázattal kapcsolatosan ugyanez a téma és cím maradjon?
Kıvári László: Igen, és legyen lehetıségük a borászoknak is pályázat benyújtására.
Herrné Szabadi Judit: A Fotóklub is tervez egy ilyen jellegő kiállítást. Esetleg felajánlja számukra,
hogy ha készítenek fotókat, akkor erre a pályázatra nyújtsák be, és ık más témában rendezzenek
kiállítást.
Kıvári László: A Szent László Napok rendezvényrıl a következı bizottsági ülésen szeretne
tájékoztatást kérni.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
112/2012. (IV.24.) GPB határozat
„Szekszárd Borvidék dőlıi” c. fotópályázat lebonyolításának
támogatása
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd
Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Szekszárdi Szüreti
Napok 2012. keretében megrendezendı „Szekszárd Borvidék dőlıi”
c. fotópályázat lebonyolítására 300.000,- Ft támogatást biztosít a
2012. évi Bizottsági Tartalékkeret terhére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
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amennyiben rendelkezésre áll a bizottsági tartalékkeret, azonnal
intézkedjen fenti összegnek a Szekszárd Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft. részére történı átutalásáról.
Határidı:

1. pont: 2012. április 27.
2. pont: 2012. május 31.

Felelıs:
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Pál József igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
A bizottság a 2-6. napirendi pontokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együttes ülés keretében
tárgyalja.

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni, a módosításban technikai jellegő
átvezetések történtek.
Ilosfai Gábor: A dologi kiadások ÁFA összege 500 millió Ft-tal módosul, a személyi juttatások
elıirányzata 100 millió Ft-tal módosul. Ezt nem lehet technikai jellegő módosításnak tekintetni.
Pál József: Az intézményrendszer átalakulása, a KESZ integrációja eredményezte a változásokat.
Kıvári László: Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
113/2012. (IV.24.) GPB határozat
2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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32/2012. (IV.24.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az
elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
mőködtetésének felülvizsgálata
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Meghívott: Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetıje
Amreinné dr. Gál Klaudia: A Megyei Jogú Városok Szövetségének segítségével adatgyőjtést
végeznek. Gyakorlatilag eltérı módon biztosítják a fogorvosi ügyeleti ellátást a megyei jogú
városokban. Azonban ha nem csak a saját közigazgatási területükön biztosítják az ellátást, akkor
abban az esetben a többi település hozzájárulást fizet az ügyeleti ellátás biztosításáért. Az
elıterjesztésben egy felhatalmazást kérnek, hogy megkeressék az érintett települések önkormányzatait,
valamint egyeztetést folytassanak az érintett fogorvosokkal. Javasolja, hogy a bizottság a határozati
javaslat 1., 4., 5., pontjait javasolja a közgyőlésnek elfogadásra, és a 2., 3. pontok vonatkozásában
most ne hozzon döntést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
114/2012. (IV.24.) GPB határozat
Fogorvosi
alapellátás,
ügyeleti
felülvizsgálata

ellátás

mőködtetésének

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Szekszárd Megyei Jogú Városban
a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
mőködtetésének felülvizsgálatáról” c. közgyőlési elıterjesztés
határozati javaslatának 1., 4., és 5. pontjait javasolja elfogadásra a
közgyőlésnek.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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33/2012. (IV.24.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az
ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás mőködtetésének felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztésben foglalt
határozati javaslat 1., 4., 5.pontjában foglaltak elfogadását javasolja a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A tavalyi évi bizottsági keret maradvány összege az idei évben felhasználható lesz?
Pál József: Ez a zárszámadási rendelettel nincs összefüggésben. Ács Rezsı alpolgármester úr azt
kérte, arról tájékoztassa a bizottságot, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosításakor épülhet
majd be a pénzmaradvány összege, amennyiben az anyagi lehetıségek megengedik.
Máté Péter 14 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl
jelen van 5 fı bizottsági tag.
Ilosfai Gábor: A 3. sz. módosítás és az 5. sz. módosítás táblái megegyeznek a zárszámadás tábláival.
Pál József: A jogszabályi elıírások alapján készült a rendelettervezet, a 2011. december 31-i
állapotnak megfelelı pénzügyi teljesítés szerepel a jelenlegi elıterjesztésben.
Kıvári László: Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet és határozati javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
115/2012. (IV.24.) GPB határozat
2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, valamint az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
34/2012. (IV.24.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelettervezetét az elıterjesztésben foglaltak alapján.

Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztést. A 15. sz. mellékletben a bizottsági tartalék keret összege nem
került felosztásra. Indítványozza, hogy a korábbi közgyőlési határozatnak megfelelıen kerüljön a keret
felosztásra.
Máté Péter 14 óra 35 perckor visszatér az ülésterembe, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl
jelen van 6 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Az adóbevétel nagyságrendje ugyanakkora, mint a korábbi rendelet tervezetben
szereplı összeg?
Pál József: Igen, az eredetileg javasolt összeg kerülne beépítésre. A rendelet módosítással továbbá a
zárolt összegek feloldása történne meg.
Ilosfai Gábor: Június 1-tıl lép hatályba az új adórendelet. Az idei évben a várható bevétel a 270
millió Ft 70%-a? Vagy a 270 millió Ft egész évre vonatkozik?
Pál József: 2012. évre vonatkozóan ebbıl az adónembıl a várható bevétel 270 millió Ft.
Ilosfai Gábor: Akkor 2013. évben a várható adóbevétel 500 millió Ft körül lesz?
Fajszi Lajos 14 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl
jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: A bevallások beérkezését követıen tudnak majd számításokat végezni a következı
évekre vonatkozóan. Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
116/2012. (IV.24.) GPB határozat
2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2012. évi költségvetési rendelet
módosítását a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a 15.
mellékletben a bizottsági tartalék keret összege kerüljön felosztásra az
50/2012. (IV.5.) szekszárdi öh. alapján.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
35/2012. (IV.24.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelte módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.
évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet az elıterjesztésben foglaltak
alapján.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje
Bálint Zoltán Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje
Fajszi Lajos 14 óra 46 perckor visszatér az ülésterembe, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részérıl
jelen van 6 fı bizottsági tag.
Kleics-Lezsák Klára: A RÉV Szolgálat vállalja a rezsi költségeket. Drogalternatívás programokat
kínálnak fiatalok részére. A programsorozat fél éve mőködik, probléma még nem volt.
Bálint Zoltán: A RÉV Szolgálatot kérte, hogy a lakóközösséget tájékoztassák a tevékenységükrıl. Az
érintésvédelmi javítások, tisztasági festés megtörténik a beköltözés elıtt.
Kleics-Lezsák Klára: Abban az esetben, ha a lakók részérıl panasz érkezik, az ingatlanban
megszüntetik tevékenységüket. Ezt a feltételt a szerzıdésben is rögzíthetik.
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Máté Péter: Más civil szervezeteket is befogadnak az ingatlanba?
Bálint Zoltán: Véleménye szerint a helyiség kialakítása ezt nem teszi lehetıvé.
Kleics-Lezsák Klára: Folyamatos jelleggel nem tudják biztosítani más szervezetek részére az
ingatlant, eseti jelleggel megoldható lenne külön egyeztetés alapján.
Máté Péter: 2012. május 15-tıl 2013. szeptember 30-ig határozott idıre vennék használatba az
ingatlant?
Kleics-Lezsák Klára: Az elıterjesztésben az szerepel, hogy 2013. szeptember 30-ig tudnak forrást
szerezni a programjaik megvalósítására.
Dömötörné Solymár Orsika: Több civil szervezet jelezte az ingatlanhasználatra vonatkozó igényét.
Kleics-Lezsák Klára: Információi szerint akkor keresték meg a civil szervezeteket, amikor a ZUG
épületének használatáról volt szó. A Szent István tér 18. sz. alatti helyiséggel kapcsolatban ez nem
merült fel. De természetesen egyeztethetnek az ingatlanhasználatról más szervezetekkel is.
Kıvári László: Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
117/2012. (IV.24.) GPB határozat
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra
vonatkozó kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme” tárgyú
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3
igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
36/2012. (IV.24.) SZEB határozat:
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági
programjai részére helyiség biztosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága tárgyalásra javasolja a
Közgyőlésnek a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
ifjúsági programjai részére helyiség biztosításáról szóló elıterjesztést.
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Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai 14 óra 50 perckor elhagyják az üléstermet.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság folytatja az elfogadott napirend alapján a munkáját.
7./ napirendi pont
Javaslat a JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Meghívott: Csausity Éva Jaszlice Alapítvány képviselıje
Csausity Éva: Találtak egy új, jobb feltételekkel kiírásra került pályázatot. Ezért kéri a korábbi döntés
módosítását.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
118/2012. (IV.24.) GPB határozat
JASZLICE Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a JASZLICE
Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdés
módosítására” tárgyú elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

8./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerzıdések módosítására
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Tóth Ferenc a KT-Dinamic Nkft. ügyvezetıje
Tóth Ferenc: Ismerteti a kérelmet.
Kıvári László: Sikerült az önkormányzati tulajdonban lévı cégekkel felvenni a kapcsolatot további
munkák vállalása érdekében?
Tóth Ferenc: Az önkormányzat intézményei, cégei is rendelnek bizonyos munkákat.
Dr. Göttlinger István: A határozati javaslatban ki van pontozva az emelés mértéke. A cég 10%-os
emelést kér.
Szabó Zsolt: 2007. óta nem volt emelés, ezért támogatja a jelenlegi 10%-os emelésre tett javaslatot.
Ilosfai Gábor: 270.000 Ft-ot jelentene a 10%-os emelés, támogatja a javaslatot.
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Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a vállalási díjak 10
%-kal történı megemelését 2012. január 1-tıl, visszamenılegesen
Dr. Tóth Csaba Attila 15 órakor megérkezik az ülésterembe, jelen van 7 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
119/2012. (IV.24.) GPB határozat
KT-Dinamic Nkft-vel kötött szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az önkormányzati intézmények vonatkozásában a KTDinamic
Nkft-vel
megkötött
vállalkozási
szerzıdésekben
(futárszolgálat, pénz-és értékszállítás, hó-és síkosság mentesítés,
külsı takarítási feladatok, portaszolgálat, objektum és vagyonvédelmi
szolgáltatások ellátása) szereplı vállalási díjak 10 %-kal történı
megemelését 2012. január 1-tıl, visszamenılegesen.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
9./ napirendi pont
Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
120/2012. (IV.24.) GPB határozat
Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti
ingatlan vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Önkormányzati nyilatkozat a
Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában” tárgyú elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis
Nova pályázati projekt esetében
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
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Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
121/2012. (IV.24.) GPB határozat
A Polgármesteri Hivatal kedvezményezetti körbe vonása a Vis Nova
pályázati projekt esetében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis Nova
pályázati projekt esetében” tárgyú elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelettervezetet,
valamint határozati javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
122/2012. (IV.24.) GPB határozat
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosítását, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát (Ügyrend és Munkarend) a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelettervezet C.)
változatát.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
123/2012. (IV.24.) GPB határozat
Közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló
31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületi parkolók
üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet „C”
változatát javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek
biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
124/2012. (IV.24.) GPB határozat
Lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó
parkoló helyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati
rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

14./ napirendi pont
Javaslat a Sió-Dunamenti Víziközmő Társulás társulási megállapodásának módosítására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Ilosfai Gábor: Miért változik meg a Társulás elnevezése? Ki lesz a szolgáltató?
Kıvári László: Ács Rezsı alpolgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai
bizottsági ülésen. Ezért javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az
elıterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
125/2012. (IV.24.) GPB határozat
Sió-és Dumanenti-Víziközmő Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Sió-és DumanentiVíziközmő Társulás társulási megállapodásának módosítására” tárgyú
elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

15./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Elıterjesztı: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
126/2012. (IV.24.) GPB határozat
2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „ Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2012. Közbeszerzési Tervének
módosítására” tárgyú elıterjesztés határozati javaslatát a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

16./ napirendi pont
Megállapodás egyes önkormányzati tulajdonban lévı gyermektáborok üzemeltetésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy az elıterjesztést vegye le a bizottság napirendjérıl, mivel az írásos
anyag nem készült el.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott.
Máté Péter 15 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 6 fı bizottsági tag.
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17./ napirendi pont
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
127/2012. (IV.24.) GPB határozat
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi
munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról” tárgyú
elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

18./ napirendi pont
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
128/2012. (IV.24.) GPB határozat
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi
munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról” tárgyú elıterjesztést
a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
19./ napirendi pont
Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében korszerő laboratóriumi
gyakorlatok oktatására felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati referens

Kıvári László: Kéri a határozati javaslat jóváhagyását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
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129/2012. (IV.24.) GPB határozat
„Megbízási
szerzıdés
a
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt
elnevezéső pályázat keretében korszerő laboratóriumi gyakorlatok
oktatására felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-20100011 azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt
elnevezéső pályázat keretében korszerő laboratóriumi gyakorlatok
oktatására felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Tinta Tanácsadó Kft-vel (székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 2.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 24.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

20./ napirendi pont
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történı részvételre
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati referens
Kıvári László: Javasolja, hogy az elıterjesztést vegye le a bizottság napirendjérıl, mivel az írásos
anyag nem készült el.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott.

21./ napirendi pont
Nagyné Horváth Mária behajtani tilos tábla kihelyezési kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László: Ismerteti a kérelmet.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság Nagyné Horváth Mária tábla kihelyezési kérelmét a
helyszín megtekintését követıen tárgyalja újra.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
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130/2012. (IV.24.) GPB határozat
Nagyné Horváth Mária kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Nagyné Horváth Mária tábla
kihelyezési kérelmének tárgyalására a helyszín megtekintését
követıen kíván visszatérni.
Határidı: 2012. május 11.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
22./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Misóczki Anikó munkaszervezet vezetı
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
131/2012. (IV.24.) GPB határozat
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról” tárgyú
elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
23./ napirendi pont
A Pont-E Alapítvány kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András: Borvidék Félmaraton futóverseny kerül megrendezésre 2012. május 6-án. A Garay
téren állítanak fel egy színpadot és egy napvédı sátrat. A szervezık kérik a közterület-használati díj
elengedését. A díj 11.790 Ft lenne.
Kıvári László: Javasolja a bizottságnak a díj elengedését.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
132/2012. (IV.24.) GPB határozat
Pont-E Alapítvány kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Pont-E Alapítványnak (7100,
Szekszárd, Széchenyi u. 21.) a „Borvidék félmaraton” utcai
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futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren színpad, rendezvény és
termékbemutató sátrak közterület-használati díjának elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használat díj
megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. május 4.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
24./ napirendi pont
Ivánvölgyi Kadarka Túrához kapcsolódó rendezvény
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András: Az Ivánvölgyi Kadarka Túra 2012. júniusában kerül megrendezésre. A Kilátón
szeretnének programot szervezni. A szervezık kérik a közterület-használati díj elengedését. A kérelem
most érkezett, a terület pontos nagyságát egyelıre nem ismerik.
Kıvári László: Javasolja a bizottságnak, hogy a kérelmet elviekben támogassa, a végleges döntést a
bizottság a konkrét program ismeretében hozza meg.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
133/2012. (IV.24.) GPB határozat
Ivánvölgyi Kadarka Túrához kapcsolódó rendezvény
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2012. június 22-23. között az
„Ivánvölgyi Kadarka Túra” rendezvény Kilátón megszervezni kívánt
programjához kapcsolódóan benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmet elviekben támogatja.
A Bizottság a végleges döntést a konkrét program ismeretében
kívánja meghozni.
Határidı: 2012. május 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

Dr. Tóth Csaba Attila: Tájékoztatást szeretne kérni, hogy a Barát János utcai esettel kapcsolatosan
milyen intézkedések történtek? Mi várható? Tarthatatlan állapotok vannak az utcában.
Máté Péter 15 óra 45 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 7 fı bizottsági tag.
Varga András: Csütörtöki napon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében történik meg a
közterületeken lévı hulladék összegyőjtése. A konténerekbe a nemzetiségi önkormányzat által
szervezett személyek győjtik össze a hulladékot a közterület-felügyelık jelenlétében. Lekérték az
ALISCA TERRA Kft-tıl azon személyek listáját, akik nem rendelkeznek közszolgáltatási
szerzıdéssel.
Dr. Tóth Csaba Attila: Szekszárd elég kicsi város ahhoz, hogy ne tudják meg, hogy honnan hozzák a
hulladékot erre a területre. Állandó jellegő, vagy sőrőbb idıközönkénti rendıri jelenlét lenne
szükséges.
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Máté Péter: Helyszíni bejáráson az derült ki, hogy az udvarokon győjtik a hulladékot, utána kiviszik a
közterületre. Az ALISCA TERRA Kft. 5 db konténert szállít ki csütörtökön, a lakók a hulladékot
összegyőjtik, utána a cég elszállítja a konténereket.
Dr. Tóth Csaba Attila: Melyik ingatlanok vannak az önkormányzat tulajdonában?
Máté Péter: A Kövendi Sándor utcában vannak ilyen ingatlanok.
Kıvári László: A hulladékudvarba is elhelyezhetnék a lakók a szemetet.
Varga András: Csak azok a személyek vihetnek a hulladékudvarba szemetet, akik közszolgáltatási
szerzıdéssel rendelkeznek.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 50 perckor berekeszti. A bizottság zárt
ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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