SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-30/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. október 9-én 15 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Távolmaradt:

dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
Tamási Anna osztályvezetı
Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal képviselıje
Sárközi János József SZRNÖ elnöke
Tóthi János MSZOSZ TM-i Szövetségének képviselıje

A jegyzı megbízásából: dr. Kajos Nikolett jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Sebestyén Ferenc kérelmezı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 óra 26 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javaslatot tesz a napirendek sorrendjére. Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre
történı felvételét zárt ülés keretében:
•

Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. kötvénykibocsátás módosításával kapcsolatos
tulajdonosi felhatalmazás
(166. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Kıvári László GPB elnök

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 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
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NAPIREND
1./ napirendi pont
Támogatási kérelem áramtöltı állomás létesítésére
(161. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Sebestyén Ferenc kérelmezı
2./ napirendi pont
Balogh András (7100 Szekszárd, Sárköz u. 29.) kérelme
(165. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére pénzügyi-számviteli rendszer
beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(156. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Tamási Anna osztályvezetı
4./ napirendi pont
Kemény Sándor utca járda helyreállítása, gépkocsi bejárók betonozása, padka nyesése
(159. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
5./ napirendi pont
A SZOKI Kereskedelmi és Oktatási Kft (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.) kérelme
(160. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
6./ napirendi pont
Heimann Zoltán ingatlanvételi kérelme
(162. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Javaslat Katonáné Sütı Ágnes kérelmének újratárgyalására
(109. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
8./ napirendi pont
Az Alisca Terra Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kérelme
(157. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirendi pont
Szekszárd város területén elvégzendı vízelvezetı tisztítási munkálatok
(164. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirendi pont
A 3981/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének elıkészítése
(158. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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11./ napirendi pont
Beszámoló a városüzemeltetési elıirányzat I-III. negyedévi alakulásáról
(163. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Zárt ülés
12./ napirendi pont
Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
13./ napirendi pont
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. kötvénykibocsátás módosításával kapcsolatos tulajdonosi
felhatalmazás
(166. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Kıvári László GPB elnök

1./ napirendi pont
Támogatási kérelem áramtöltı állomás létesítésére
(161. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Sebestyén Ferenc kérelmezı
Sebestyén Ferenc: Szekszárdon, a Szluha György utcában lakik, ezen ingatlan elıtt kíván egy
áramtöltı állomást, oszlopot kialakítani. Elmondja, hogy az elektromos gépjármővek gyorsan
merülnek, viszonylag rövid távot lehet megtenni velük, azonban városi közlekedésre tökéletesek. Az
önkormányzattal, valamint az E-ON Zrt-vel közösen szeretné megvalósítani. İ adná a területet, az EON az oszlopot, az önkormányzattól pedig pénzügyi segítséget kér.
Kıvári László: Az árammal mőködı autók esetében van bizonyos távolsági határ, hogy el kell
helyezni töltı állomásokat. Véleménye szerint szükséges lenne egy ilyen állomás kialakítása. Van erre
vonatkozóan elızetes költség kalkuláció?
Sebestyén Ferenc: Jelenleg tárgyalásokat folytat az E-ON-nal. Az országban 30-40 ilyen állomás
mőködik. Véleménye szerint, ha több állomás lenne, akkor többen is vásárolnának ilyen autókat.
Nagyjából 2-3 millió Ft lenne a kialakítás, plusz a vezeték kiépítése. A házán keresztül menne az áram
a töltıállomáshoz. Engedélye van már három parkoló kialakítására.
Máté Péter: A parkolók közterületen lennének?
Sebestyén Ferenc: Igen, de kapott rá építési engedélyt.
Máté Péter: Az nem lenne segítség, ha a parkolókra vonatkozóan a bizottság elengedné a közterülethasználati díjat?
Sebestyén Ferenc: Minden segítségnek örülne.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság elvi hozzájárulását adja az állomás kialakításához, valamint
kérje fel a kérelmezıt további tárgyalások lefolytatására és részletes költségvetés benyújtására.
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További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
315/2012. (X.9.) GPB határozat
Támogatási
kérelem
áramtöltı
létesítésére

állomás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Sebestyén Ferenc áramtöltı állomás kialakítására
vonatkozó elképzeléséhez elvi támogatását adja. A
Bizottság az esetleges pénzügyi támogatás
megvizsgálásához felkéri a kérelmezıt további
tárgyalások lefolytatására és részletes költségvetés
benyújtására.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
2./ napirendi pont
Balogh András (7100 Szekszárd, Sárköz u. 29.) kérelme
(165. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
dr. Fajszi Lajos: Fizetett hozzájárulást a szennyvízrákötés miatt?
Varga András: Nem.
További kérdés nem hangzott el.
Sárközi János József: A korábbi egyezség szerint, ha lebontják a tulajdonukban lévı ingatlant, akkor
cserében megkapják a szóban forgó másikat. Balogh András évek óta gondozza a területet, nyírja a
gazt. Szegény családról van szó, két gyerekük van, szeretnének lakásépítési kedvezményt is igénybe
venni, amennyiben lehetséges. Kéri a kérelem méltánylását.
Kıvári László: Nem teheti meg az önkormányzat, hogy ingyen ad területet, hiszen akkor mások is
igényt tartanának rá.
Máté Péter: Korábban sem az volt az egyezség, hogy ingyen kapja meg a területet, hanem ráfizetéssel,
beszámítva a bontást is.
Varga András: 2007-ben az ingatlan forgalmi értéke 1 millió Ft volt. Azóta történt meg a szennyvíz
kiépítés.
Máté Péter: De neki csak 250.000 Ft-ba kerülne. Figyelembe kell azt is venni, hogy van lehetıség a
szennyvíz csatlakozásra, valamint biztosan tudna a bizottság részletfizetést is biztosítani.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság továbbra is tartsa fenn a korábban meghatározott 250.000
Ft vételárat az 5289 hrsz-ú ingatlan tekintetében Balogh András javára. Továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy vegye fel a kapcsolatot az
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érintettel és egyeztessen a részletfizetési lehetıségekrıl. Ezt követıen pedig számoljon be a
Bizottságnak az eredményekrıl. Határidı: 2012. november 15.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
316/2012. (X.9.) GPB határozat
Balogh András (7100 Szekszárd, Sárköz u. 29.)
kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága továbbra is fenntartja a 141/2008.
(V.7.) GMB számú határozatban foglaltakat,
miszerint Balogh Andrásnak (7100 Szekszárd,
Sárköz u. 29. sz. alatti lakos) a Szekszárd
belterület 5289 hrsz-ú önkormányzati ingatlant
250.000 Ft értékkülönbözet megfizetése
ellenében értékesíti.
2. A Bizottság felkéri a Polgármester Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát,
hogy vegye fel a kapcsolatot az érintettel és
egyeztessen a részletfizetési lehetıségekrıl, ezt
követıen pedig számoljon be a Bizottságnak
az eredményekrıl.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére pénzügyi-számviteli rendszer
beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(156. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Tamási Anna osztályvezetı
Tamási Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Ilosfai Gábor: A jelenlegi programot ki szállította?
Tamási Anna: Erre nem tud választ adni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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317/2012. (X.9.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala részére pénzügyi-számviteli rendszer
beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri
Hivatala
részére
pénzügyiszámviteli rendszer beszerzése és a kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezıbb ajánlatot tevı RITEK Kft-vel
(6724 Szeged, Huszár u. 1.) 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:
Felelıs:

2012. október 10.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

Kıvári László 15 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet. Az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek adja át. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
4./ napirendi pont
Kemény Sándor utca járda helyreállítása, gépkocsi bejárók betonozása, padka nyesése
(159. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: Az volt a gond, hogy befolyt a házak közé a víz?
Märcz László: Igen, de ez most megoldódik.
Máté Péter: Mikor állnak neki?
Märcz László: Szerzıdéskötést követıen.
Máté Péter: Télre elkészül?
Märcz László: Valószínőleg igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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318/2012. (X.9.) GPB határozat
Kemény Sándor utca járda helyreállítása,
gépkocsi bejárók betonozása, padka nyesése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Kemény Sándor utca járda
helyreállítása, gépkocsi bejárók betonozása, padka
nyesése” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy
Szekszárd MJV Önkormányzata a legalacsonyabb
összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevı
PROFI- MÁTÉ Építıipari Kft-vel (7100
Szekszárd, Kemény Sándor u. 27.) kössön
szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, készítse el a szerzıdést, továbbá
felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı:2012. október 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

5./ napirendi pont
A SZOKI Kereskedelmi és Oktatási Kft (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.) kérelme
(160. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Ilosfai Gábor: Javasolja az elengedést. Oktatási intézménytıl nem „fair” ilyet kérni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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319/2012. (X.9.) GPB határozat
A SZOKI Kereskedelmi és Oktatási Kft (7100
Szekszárd, Epreskert u. 10.) 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 SZOKI Kftnek (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.) védıtetı
létesítése kapcsán benyújtott közterület-használati
díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. október 20.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
6./ napirendi pont
Heimann Zoltán ingatlanvételi kérelme
(162. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László elnök 15 óra 56 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag. Az elnök
visszaveszi az ülés vezetését.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja az eladást 150 Ft/m2 áron. Van rajta néhány akácfa, de nem erdı. Véleménye
szerint ennél magasabb összeget nem kapnának a területért.
További hozzászólás nem hangzott el.
Ilosfai Gábor bizottsági tag 15 óra 58 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
320/2012. (X.9.) GPB határozat
Heimann Zoltán ingatlanvételi kérelme
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.1.1.5. pontjában rögzített hatáskörében
eljárva hozzájárul az önkormányzati tulajdonban
lévı szekszárdi 10051/3 hrsz-ú, fásított terület
mővelési ágú ingatlan értékesítéséhez 150 Ft/m2
vételár ellenében, Heimann Zoltán Szekszárd,
Iván-völgy 9814/13 hrsz. alatti lakos részére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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7./ napirendi pont
Javaslat Katonáné Sütı Ágnes kérelmének újratárgyalására
(109. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László: Elmondja, hogy a kérelmezı járt nála fogadóórán és kérte, hogy méltányolja a
bizottság azt a tényt, hogy jelenleg nem tud 240.000 Ft-ot kifizetni erre a területre.
Máté Péter bizottsági tag 15 óra 59 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság ütemezze át a részletfizetést, és négy részletet határozzon
meg, melynek befizetési határidıi a következık: 2012. december 31., 2013. április 30., 2013.
augusztus 31., 2013. december 31.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
321/2012. (X.9.) GPB határozat
Katonáné
Sütı
Ágnes
újratárgyalása

kérelmének

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága Katonáné Sütı Ágnes kérelmét - a
6738/4 hrsz-ú ingatlanból cc. 80 m2
megvásárlására vonatkozóan - újratárgyalta és
a korábban meghatározott 240.000 Ft vételár
megfizetésére
vonatkozó
részletfizetés
ütemezését az alábbiak szerint módosítja:
1.
2.
3.
4.

részlet: 2012. december 31.
részlet: 2013. április 30.
részlet: 2013. augusztus 31.
részlet: 2013. december 31.

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy értesítse a kérelmezıt a megváltozott
feltételekrıl.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
8./ napirendi pont
Az Alisca Terra Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kérelme
(157. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter bizottsági tag 16 órakor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.

9

Kıvári László: Elmondja, hogy felügyelı bizottsági ülésen elhangzott, hogy a saját cégeknek miért
kell külön kérelmet benyújtani, egyszerőbb lenne, ha ilyet nem kellene tenni. Azonban ezek a
jogszabályoknak ellent mondanának, így mindenképpen kérniük kell a saját cégeknek is a közterülethasználati díj elengedését.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
322/2012. (X.9.) GPB határozat
Az Alisca Terra Kft. (7100
Epreskert u. 9.) kérelme

Szekszárd,

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
szekszárdi ör. 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az Alisca Terra Kftnek (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) a „4.
Országos Szelektív Kampány” megrendezése
kapcsán benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. október 11.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

9./ napirendi pont
Szekszárd város területén elvégzendı vízelvezetı tisztítási munkálatok
(164. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László: Megoldható lenne úgy, ahogy a temetı parkoló is? Van olyan elıirányzat, ahol van
még pénz és át lehetne csoportosítani erre?
Märcz László: Igen, megoldható. A határozati javaslat tartalmazza is azt az elıirányzatot, amelybıl
finanszírozni lehetne.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Mindenképpen meg kell oldani a csapadékos, hideg idı megérkezése elıtt.
További hozzászólás nem hangzott el.
Ilosfai Gábor bizottsági tag 16 óra 06 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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323/2012. (X.9.) GPB határozat
Szekszárd
város
területén
vízelvezetı tisztítási munkálatok

elvégzendı

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd területén
található vízelvezetık, átereszek VIII-IX. ütemben
történı tisztítása” tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja,
hogy Szekszárd MJV Önkormányzata a
legalacsonyabb
összegő
ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tevı Dalta – Ép Kft. (7164
Mórágy, Alkotmány u.7) 472,5,- Ft/fm +Áfa
összegő árajánlatát fogadja el és vele kösse meg a
szerzıdést. A Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a munkák lebonyolítására. A munkálatok
költségei a 2012. évi költségvetési rendelet 803 02
06 000 sz. „Vízkárelhárítás-Utcai, út menti árkok
tisztítása, javítása átereszek cseréje” c. sor terhére
kerül kifizetésre.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, készítse el a szerzıdést, továbbá
felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. október 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

10./ napirendi pont
A 3981/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének elıkészítése
(158. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
324/2012. (X.9.) GPB határozat
A 3981/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének
elıkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja az önkormányzati tulajdonban lévı
szekszárdi 3981/1 hrsz-ú ingatlan megosztását és
azt, hogy a közcélú területek – parkolók, járda,
buszváró – leválasztását követıen a visszamaradó
terület
beépítetlen
területként
kerüljön
hasznosításra. A Bizottság felkéri a Polgármesteri
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Hivatalt, hogy a telekalakítási munkákat a 2012.
évi bizottsági tartalék terhére rendelje meg.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirendi pont
Beszámoló a városüzemeltetési elıirányzat I-III. negyedévi alakulásáról
(163. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: A beszámolóban nettó összegek szerepelnek. Visszafogott volt a felhasználás eddig.
Azonban a hó-és síkosságmentesítésre már most többet használtak fel, mint az elıirányzat. És még
nem köszöntött be a tél.
Kıvári László: Kéri, hogy csak a nagyobb tételek kerüljenek kiemelésre.
Märcz László: Az utak elıirányzattal még lehet gazdálkodni, ebbe már csak a Bálint köz rendbetétele
fog beleszámítani, ezt követıen is marad rajta pénz.
Kıvári László: A kisegítı tevékenységek el fogják érni a 130 millió Ft-ot?
Märcz László: Valószínőleg igen. A lombtalanítás még vissza van, arra még kell költeni.
Kıvári László: Az egyéni képviselık által a legfontosabbnak ítélt problémákra a saját körzetükben
mindenképpen megoldást kell találni, és ehhez szükséges a forrás keresése.
Märcz László: Több elıirányzaton van még pénz.
Máté Péter: Fontosnak tartja a játszóterek rendbe tételét, valamint újabb nyilvános wc kialakítását.
Csak kettı van a városban, az is a központban.
Märcz László: Véleménye szerint vagy a kátyúzásra vagy a nyilvános wc-re van pénz. A kettı együtt
sajnos nem megy.
Kıvári László: A Garay téri nyilvános wc üzemeltetésére olyan vállalkozót kellene találni, aki nem
zár be 17 órakor.
Märcz László: A nyilvános wc-k üzemeltetésére már érkezett egy megkeresés a Babits Mihály
Mővelıdési Ház részérıl. Megváltozott munkaképességőeket alkalmaznának, azonban ebben az
esetben fizetıs lenne.
Varga András: Szó volt már arról is, hogy a KT-Dinamic Kft. üzemeltetné.
Máté Péter: Jobbnak tartja ezt a lehetıséget, hiszen a cégnek még a profiljába is vágna. Kéri, hogy
legyen napirenden a Mővelıdési Ház ajánlata.
Kıvári László: Sok helyen rossz állapotban vannak a közlekedés táblák. Kéri, hogy a közterületfelügyelık jelezzék ezeket.
Dömötörné Solymár Orsika: A Garay Gimnázium elıtt nem kerül kialakításra zebra?
Märcz László: Folyamatban vannak az egyeztetések erre vonatkozóan.
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dr. Fajszi Lajos: Annak is mindenképpen utána kellene járni, hogy hogyan lehetne a déli városrészen
kijjebb helyezni a településtáblát. Szükséges lenne a gyalogátkelıhelyek átfestése is.
Máté Péter: A játszótereket mindenképpen rendbe kellene tenni. ha nem is most, a tél beállta elıtt,
hanem tavasszal, csak az idei költségvetésbıl kellene és errıl még idıben kell intézkedni.
Märcz László: Át kellene rá csoportosítani pénzt.
Tóthi János: Elmondja, hogy a Lidl és az OBI áruház között, valamint a Pollack pálya mellett nagy
mennyiségő szemét halmozódott fel. Erre mindenképpen megoldást kellene találni.
Kıvári László: Úgy tudja, hogy a városnak lenne lehetısége pályázni az illegális szemétlerakók
felszámolásához szükséges költségek finanszírozására.
Varga András: Ezt általában saját forrásból szokták megoldani.
Kıvári László: Kéri, hogy egy következı bizottsági ülésre a Városüzemeltetési és-fejlesztési
Igazgatóság győjtse ki azokat az elıirányzatokat, ahol még véleményük szerint maradnak olyan
összegek, amelyeket fel lehetne használni.
A beszámolót a bizottság határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Máté Péter: Javasolja a következı szóbeli elıterjesztés napirendre vételét: Javaslat haltelepítésre a
Csörge-tóban, tekintettel arra, hogy mielıbb szükséges ennek megoldása még az idei bizottsági keret
terhére.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott.
12./ napirendi pont
Javaslat haltelepítésre a Csörge-tóban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság telepítsen halállományt a Csörge-tóba, miután annak a kotrása
és rendbe tétele megtörtént.
Kérdés nem hangzott el.
Csernus Péter: Ebben az esetben viszont szükséges lenne a tó ırzésének megoldása is.
Máté Péter: Nem szükséges, nem lehet majd lehalászni a halakat.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a 2012. évi kerete terhére 2.000.000 Ft összeget biztosítson
a tó kotrási munkálatainak elvégzésére, valamint a haltelepítésre.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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325/2012. (X.9.) GPB határozat
Csörge tó kotrása és haltelepítés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2012. évi Bizottsági Keret terhére 2.000.000.- Ftot biztosít a az Önkormányzat tulajdonát képezı
Csörge-tó kotrási munkálataihoz, valamint
haltelepítéshez. A Bizottság jóváhagyja, hogy a
kotrási munkákat a Szekszárd-Paksi Kft. végezze.
Határidı: 2012. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyílt ülést 16 óra 40 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök
Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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