SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-3/2013.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. február 19-én (kedden) 15 óra 10 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Távolmaradt:

dr. Fajszi Lajos, dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Frey Tímea pályázati referens,
Katz Zoltánné Meszlényi Erika városi fıkertész,
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke,
Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil kerekasztal titkára,
Tóthi János MSZOSZ TM-i Szövetségének képviselıje

A jegyzı megbízásából: Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Kutny Gábor vállalkozó,
Soponyai László vállalkozó,
Dr. Fenyıházi Elemér a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft. jogi tanácsadója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 15 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László:
megválasztani.

Jegyzıkönyv

hitelesítınek

javasolja

Máté

Péter

elnök-helyettest

Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
•

Kérelem elbirtoklás tárgyában
(28. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
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•

Növényanyag vásárlás 2013. évi nyári kiültetésekhez
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

•

Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulására, tájékoztató a
víziközmő vagyon átszállásáról
(19. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

•

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterület elnevezések
felülvizsgálata
(28. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

Máté Péter: Az újságból értesült a Béla király tér forgalmi rendjének változásáról. Javasolja,
hogy a bizottság foglalkozzon a témával a mai ülésen. A Szent László utcai bukkanóra nem
lehet ráterhelni az egész forgalmat. Továbbá javasolja, hogy a meghívóban szereplı 5.
napirendi pontot a bizottság vegye le napirendjérıl, a LIMETTA Kft. ügyvezetıje jelezte,
hogy nem ez volt a kérelmük. Birtokvédelmet kértek, errıl a jegyzı által hozott határozatot
megkapták.
Kıvári László: Javasolja, hogy a „Béla király tér forgalmi rendje III. ütem/1 szakasz” címő,
23. sz. elıterjesztés tárgyalásánál foglalkozzanak a közlekedési problémákkal.
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
Ajánlat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levı épületek
nyílászáróinak szigetelésére, üvegfelületeinek fóliázására.
(21. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
2./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára közbeszerzési tanácsadás
nyújtása a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 pályázati program keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(20. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
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3./napirend
Lakossági bejelentés a Korzó áruház mögötti fizetıs parkoló forgalmi rendjével
kapcsolatosan
(22. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
4./napirend
Béla király tér forgalmi rendje III. ütem/1 szakasz.
(23. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
5./napirend
Mérey utca 25-31. szám alatti társasházak sebességkorlátozás iránti kérelme
(25. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
6./napirend
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsıde, Szekszárd, Perczel M. u. 4. szennyvíz
csatorna cseréje és kapcsolódó munkáinak elvégzése
(26. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./napirend
Kérelem elbirtoklás tárgyában
(28. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
8./napirend
Növényanyag vásárlás 2013. évi nyári kiültetésekhez
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./napirend
Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulására, tájékoztató a víziközmő
vagyon átszállásáról
(19. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
10./napirend
A XX. századi önkényuralmi
felülvizsgálata
(28. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

rendszerekhez
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köthetı

közterület

elnevezések

1./napirend
Ajánlat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levı épületek
nyílászáróinak szigetelésére, üvegfelületeinek fóliázására.
(21. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László: Volt egy egyeztetés ebben a témában már. Lenne igény a Vagyonkezelı Kft.
kezelésében lévı ingatlanok nyílászáróinak szigetelésére is.
Kutny Gábor: Szülıileg érintettek a Kecskés óvodában. Az óvónık kérésére az intézményt
felmérték, készítettek egy költségvetést. A szigetelés, fóliázás töredékébe kerül csak az
ablakcserének. Nem tudják vállalni, hogy a város összes intézményét térítés nélkül,
ingyenesen felmérik. Javasolja, hogy a bizottság, vagy a hivatal készítsen egy rangsort és
fokozatosan, lépésenként történjen a felmérés. És ennek megfelelıen ütemenként történjen a
munka elvégzése.
Kıvári László: A Polgármesteri Hivatal energetikusa jelezte, hogy a rangsort elkészíti.
Kutny Gábor: Két óvoda van, ahol sürgıs lenne a szigetelés.
Máté Péter: Az ajánlatban szerepelnek az árak, ebbıl lehet már kalkulálni. Két féle fóliát
használnak?
Soponyai János: Egy fajta fólia van.
Máté Péter: Milyen fizetési határidıt bírnak el?
Kutny Gábor: 30 nap. Javasolja, hogy készüljön egy lista az intézményekrıl.
Máté Péter: Javasolja, hogy nézzék meg az igényeket és kisebb lépésenként történjen meg a
munka végzése.
Kıvári László: A Polgármesteri Hivatal a sorrendet elkészíti.
Kutny Gábor: Az egyik óvoda felmérését elkezdhetik most is, ha errıl dönt a bizottság.
Märcz László: Az összes óvoda épületre vonatkozóan – kivéve a Bajcsy és az Otthon utcai
óvodát – KEOP pályázat lett benyújtva nyílászáró cserére, homlokzat szigetelési munkák
elvégzésére. A Bajcsy-Zs. utcai óvoda épültét meg lehetne vizsgálni.
Máté Péter: Határozati javaslata, hogy a bizottság kérje fel a vállalkozót, hogy az 1. Számú
Óvoda Kindergarten Bajcsy-Zs. u. 6. szám alatti épülete nyílászáróinak szigetelésére,
valamint üvegfelületeinek fóliázására készítsen árajánlatot és terjessze a bizottság következı
ülése elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel Máté Péter elnök-helyettes által megfogalmazott 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
23/2013. (II.19.) határozata
az önkormányzat tulajdonában lévı épületek
nyílászáróinak szigetelési, üvegfelületeinek fóliázási
munkáinak felmérésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri
Soponyai János egyéni vállalkozót, hogy az 1. Számú
Óvoda Kindergarten Bajcsy-Zs. u. 6. szám alatti épülete
nyílászáróinak szigetelésére, valamint üvegfelületeinek
fóliázására készítsen árajánlatot és terjessze azt a bizottság
következı ülése elé.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 26.
Märcz László igazgatóság vezetı

2./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára közbeszerzési tanácsadás
nyújtása a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 pályázati program keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(20. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Frey Tímea: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Máté Péter: Miért az önkormányzat fizeti ezt?
Frey Tímea: A pályázatban szerepel, teljes mértékben elszámolható.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
24/2013. (II.19.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára közbeszerzési tanácsadás nyújtása a TÁMOP3.1.3-11/2-2012-0009 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
közbeszerzési tanácsadás nyújtása a TÁMOP-3.1.3-11/22012-0009 pályázati program keretében” tárgyú
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meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok
alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezıbb ajánlatot tevı PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó
Szolgáltató
Zártkörően
Mőködı
Részvénytársasággal (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, az
aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 28.
Horváth István polgármester,
dr. Göttlinger István aljegyzı

3./napirend
Lakossági bejelentés a Korzó áruház mögötti fizetıs parkoló forgalmi rendjével
kapcsolatosan
(22. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter: Problémát jelentenek a déli részen parkoló autók. A teherautók nem tudnak
beállni rakodás céljából. Két tábla kihelyezésére van szükség. Javasolja a lakossági kérelem
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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
25/2013. (II.19.) határozata
a Korzó áruház mögötti fizetı parkoló forgalmi
rendjérıl
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 Polgármesteri
Hivatalhoz beérkezett lakossági kérelmet támogatja, és
egy „megállni tilos”, valamint egy „20 m” tábla
kihelyezését rendeli el a volt „Szakszervezeti Székház”
déli oldalára.
2013. február 28.
Märcz László igazgatóság vezetı

Határidı:
Felelıs:
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4./napirend
Béla király tér forgalmi rendje III. ütem/1 szakasz.
(23. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László: Jó lett volna, ha a mai ülésen részt vesz a Városfejlesztési Kft. ügyvezetıje is.
Märcz László: A Béla király téri felújítási munkáknak a végzéséért, és egyúttal a forgalmi
rendjének kialakításáért a Városfejlesztési Kft. a felelıs. A kivitelezıkkel a Kft. áll
kapcsolatban.
Máté Péter: Ez az elıterjesztés tárgyalhatatlan.
Märcz László: A munkák változhatnak, nem tudnak mindig a bizottság döntésére várni. A
Városfejlesztési Kft. koordinálja ezeket a feladatokat.
Máté Péter: A járda el van zárva, a törmelék rajta van. A gyalogosok nem tudnak a járdán
közlekedni. Fontos lenne, hogy a gyalogosok normális módon tudjanak közlekedni.
Balesetveszélyes a közlekedés. A kivitelezıvel egyeztessék ezt a problémát. Nem az a
megoldás, hogy mindent lezárnak.
Ácsné Oláh Gariella: Az autósok is össze-vissza közlekednek, nem kapnak rendes
tájékoztatást. A Templom környéke, a Flórián utca, Babits utca le van zárva. A Várközbıl
sem tudnak feljutni a Béla térre. Sok mozgássérült ügyfelük nem tud eljönni az irodájukba.
Kıvári László: Az összehangolásra nagyobb figyelmet kell fordítani.
Máté Péter: Nem ért egyet az írásbeli elıterjesztés tartalmával.
Szabó Zsolt: Véleménye szerint a hibák abból adódnak, hogy nem megfelelı az
együttmőködés a megrendelı és a lebonyolító között. Az építkezés kellemetlenségekkel jár, a
kivitelezı nagyobb figyelmet fordítson a közúti és a gyalogos forgalom biztosítására.
Märcz László: Javasolja, hogy a keddi koordinációs megbeszélésen vegyen részt a bizottság
egy tagja.
Máté Péter: Milyen lezárás lesz?
Pap Zoltán: Egy pályás lezárás lesz a Flórián utcában a Vörösmarty utcáig a közmővek
kiváltásának idejéig.
Máté Péter: Javasolja, hogy a határozati javaslatban szerepeljen, hogy a Munkácsy utca
végén a Béla király térig a járdán a gyalogos forgalom biztosítása kerüljön megoldásra,
visszaállításra.
Kıvári László: Ismerteti a határozati javaslatot:
„A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Béla király tér közmő rekonstrukciós
munkálataival, valamint a forgalomkorlátozási tervekkel kapcsolatos koordinációs
megbeszélésekre kerüljön meghívásra a bizottság egy tagja.
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A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Munkácsy utca végén a Béla
király térig a járdán a gyalogos forgalom biztosítása kerüljön megoldásra.”
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
26/2013. (II.19.) határozata
a Béla király tér forgalmi rendjérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Béla király tér közmő
rekonstrukciós
munkálataival,
valamint
a
forgalomkorlátozási tervekkel kapcsolatos koordinációs
megbeszélésekre kerüljön meghívásra a bizottság egy
tagja.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Munkácsy utca végén a Béla király térig a járdán a
gyalogos forgalom biztosítása kerüljön megoldásra.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 20.
Märcz László igazgatóság vezetı

5./napirend
Mérey utca 25-31. szám alatti társasházak sebességkorlátozás iránti kérelme
(25. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László: Javasolja, hogy helyezzék ki a táblát, és ellenırizzék fokozottabban a Kálvin
téren a jobb oldalon a megállást. Hétvégén is probléma volt a Kálvin téren.
Märcz László: A közterület-felügyelet munkarendje változni fog. Hétvégén is dolgozni
fognak a kollégák.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
27/2013. (II.19.) határozata
a Mérey utca 25-31. szám alatti társasházak
sebességkorlátozás iránti kérelmérıl
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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 Mérey u. 25-31.
szám alatti társasházak kérelmet támogatja és 40 km/h-s
sebességkorlátozó tábla kihelyezését rendeli el a Mérey
utca Szent László utcai körfogalomtól a Kálvin térig
terjedı szakasz mindkét oldalára.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 28.
Märcz László igazgatóság vezetı

6./napirend
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsıde, Szekszárd, Perczel M. u. 4. szennyvíz
csatorna cseréje és kapcsolódó munkáinak elvégzése
(26. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
28/2013. (II.19.) határozata
a Városi Bölcsıde szennyvíz csatorna cseréjérıl és
kapcsolódó munkáinak elvégzésérıl
1.
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 a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezı Városi Bölcsıde,
Szekszárd, Perczel M. u. 4. alatti szennyvíz csatorna
cseréje és kapcsolódó munkái” tárgyú építési munkák
elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján – Vállalkozási
szerzıdés keretében, 1.639.739.-Ft +442.730.-Ft Áfa =
bruttó 2.082.469.-Ft ellenszolgáltatás fejében az ADRIÉPKER Kft. (7100 Szekszárd Tinódi u. 4.) végezze a
2013. évi költségvetési rendelet 8. melléklet
„Városüzemeltetési kiadások” 801.1.1. elıirányzaton
szereplı
„Önkormányzat intézményei - azonnali
hibaelhárítás” kerete terhére.
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2.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a Vállalkozási
szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 28.
Horváth István polgármester

7./napirend
Kérelem elbirtoklás tárgyában
(28. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
29/2013. (II.19.) határozata
a Szekszárd, Hrabovszky u. 16. sz. alatti ingatlan
elbirtoklásáról
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
benyújtott okiratok alapján elismeri a szekszárdi 2367
hrsz-ú terület vonatkozásában (Szekszárd, Hrabovszky u.
16.) Horváth E. Írisz és Horváth Ivett elbirtoklásának
tényét.
A bizottság javasolja polgármester úrnak, hogy az ügyben
kössön peren kívüli egyezségi megállapodást az érintett
felekkel.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 10.
Horváth István polgármester

8./napirend
Növényanyag vásárlás 2013. évi nyári kiültetésekhez
(27. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Katz Zoltánné Meszlényi Erika: Mennyiségileg több növényanyag kerül idén beszerzésre,
tavaly kimaradt a Béla király tér a felújítás miatt. 4000 db palántával több lesz rendelve.
Máté Péter: Kéri, hogy a Wunderland Óvoda épülete elé is kerüljön virág.
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Katz Zoltánné Meszlényi Erika: Be fogják tervezni. Viszonylag kisebb értékő, magyar
nemesítéső fajtákról van szó.
Kıvári László: Kéri, hogy a gyomtalanításra is fordítsanak figyelmet. Továbbá kéri, hogy a
Kırösi Cs. S. utcában a lerakott faanyag legyen elszállítva.
Tóthi János: Kéri, hogy a Csatári toroknál az orvosi rendelıkhöz kerüljenek kihelyezésre
padok. Továbbá javasolja, hogy vizsgálják meg az Alisca utca 1-7. sz. folytatásaként, hogy
járdát lehetne-e építeni. Az ott lévı ingatlanokkal kapcsolatban meg kellene vizsgálni, hogy
kinek a tulajdonában állnak az érintett telkek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
30/2013. (II.19.) határozata
a 2013. évi nyári kiültetésekhez növényanyag
vásárlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
- az I. számú növénycsomag beszerzését Berezi Sándor
(Mözs, Szent István u. 102.) vállalkozótól bruttó
1.423.830.- Ft értékben,
- a II. számú növénycsomag beszerzését (Molnár Anita
Mözs, Szent István u. 39.) vállalkozótól bruttó 1.999.532.Ft értékben,
- a III. számú növénycsomag beszerzését Nagy Ferencné
(Szekszárd, Csap u. 20.) vállalkozótól bruttó 1.270.112.Ft értékben,
- a IV. számú növénycsomag beszerzését Horváth János
(Sióagárd, Rákóczi u. 63/a.) vállalkozótól bruttó
2.159.239.- Ft, értékben,
- A növénytartó edények beültetéséhez a növények
beszerzését Horváth János (Sióagárd, Rákóczi u. 63/a.)
vállalkozótól bruttó 1.968.586.- Ft, értékben javasolja
megrendelni.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 19.
Märcz László igazgatóság vezetı

9./napirend
Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulására, tájékoztató a víziközmő
vagyon átszállásáról
(19. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
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Dr. Fenyıházi Elemér: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
átalakulására tett javaslatot, valamint a közmő vagyon átszállásáról szóló tájékoztatót a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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
31/2013. (II.19.) határozata
a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulására tett
javaslatot, valamint a közmő vagyon átszállásáról szóló
tájékoztatót a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:
10./napirend
A XX. századi önkényuralmi
felülvizsgálata
(28. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

2013. február 21.
Kıvári László elnök

rendszerekhez

köthetı

közterület

elnevezések

Kıvári László: Javasolja, hogy a munkacsoport javaslatát a bizottság a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Továbbá javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal az új utcanevekre
vonatkozó javaslatok bekérésére a felhívást a Szekszárdi Vasárnap c. hetilapban jelentesse
meg.
Máté Péter: Aggálya, hogy a lakosok a szolgáltatókat külön-külön meg kell majd keressék az
utcanevek átvezetése miatt. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal az új utcanevek
meghatározásáról szóló döntést követıen a közüzemi és egyéb szolgáltatókat értesítse a
közterület elnevezések változásáról a további ügyintézés elısegítése érdekében
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
32/2013. (II.19.) határozata
a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı
közterület elnevezések felülvizsgálatáról
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a XX.
századi
önkényuralmi
rendszerekhez
köthetı,
megváltoztatni szükséges közterületek körérıl a közgyőlés
által létrehozott munkacsoport javaslatát a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
2. A Bizottság javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal az
új utcanevekre vonatkozó javaslatok bekérésére a felhívást
a Szekszárdi Vasárnap c. hetilapban jelentesse meg.
3. A Bizottság javasolja továbbá a Polgármesteri
Hivatalnak, hogy az új utcanevek meghatározásáról szóló
döntést követıen a közüzemi és egyéb szolgáltatókat
értesítse a közterület elnevezések változásáról a további
ügyintézés elısegítése érdekében.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 28.
Kıvári László elnök

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

Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnök-helyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:

Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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