SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-15/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. szeptember 24-én (szerdán) 15 óra 05 perckor a Polgármesteri
Hivatal Polgármesterei Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Késıbb érkezett:

Dr Fajszi Lajos, Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tagok

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pál József igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı
Csikós András osztályvezetı
Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal alelnöke,

A jegyzı megbízásából: dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Szabácsy Szabolcs r.alezredes
Balogh László, a Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési
Egyesület elnöke
Causic Stepan és Causic Éva a „JASZLICE”
Családsegítı Közhasznú Alapítvány képviselıi

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 15 óra 05 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnök-helyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: Ismerteti az elfogadásra javasolt napirendet.

A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND
1./napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi
gazdálkodásáról
(218. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
2./napirend
Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(235. sz. közgyőlési elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
4./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(219. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
5./napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” címő pályázat benyújtásának
jóváhagyására
(226. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
6./napirend
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött együttmőködési
megállapodások felülvizsgálatára
(221. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
7./napirend
Szociális informatikai rendszer beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére
(az elıterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Elıterjesztı: Csikós András osztályvezetı
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8./napirend
Tájékoztató a térfigyelı kamerarendszer kezdeti mőködésérıl
(123. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
9./napirend
A Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési Egyesület támogatási kérelme
(115. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök
10./napirend
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
(121. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Causic Éva, a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány megbízottja
11./napirend
Ajánlat fakitermelésre
(114. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
12./napirend
A Perczel Mór utcai 1-3. lakóközösség kérelme a társasház elıtti parkolási gondok
megoldására
(116. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
13./napirend
A Városi Baleset-megelızési Bizottság javaslata „Gyermekek” figyelmeztetı jelzıtáblák
kihelyezésére
(117. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
14./napirend
Javaslat állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
(119. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
15./napirend
Lakossági kérelem a Tatai-völgyi 8984 hrsz-ú út javítására
(120. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
16./napirend
Ajánlat a Csörge tó hasznosítására
(124. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Meghívott: Varjas Zoltán
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17./napirend
Nagy Ferenc ingatlanvételi ajánlata
(113. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
18./napirend
A Stuttgart Üzletház telek-kiegészítési kérelme
(122. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
19./napirend
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Bezerédj tömbbelsıben az 1853 hrsz-on lévı
épület tetıszigetelési munkáinak elvégzése
(125. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
20./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Horváth Károly utca 1. szám
elıtti oszlopon
(126. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
21./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Árpád utcában
(127. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
22./napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(118. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

1./napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi
gazdálkodásáról
(218. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Megállapítja, hogy sok változás történt, amely a tájékoztatóban
rögzítésre került, így komoly nehézséget okoz az elızı azonos idıszakkal való
összehasonlítás. A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került, így teljes terjedelmében
tárgyalható az elıterjesztés. Ezt követıen felkéri Pál József igazgatóságvezetı urat az
elıterjesztés ismertetésére.
Pál József igazgatóságvezetı: Részletesen ismerteti az elıterjesztést.
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Kıvári László elnök: Megállapítja, hogy a költségvetés vonatkozásában nincs könnyő
helyzetben a város, és egyben rögzíti, hogy a fıszámok tekintetében a költségvetés a
terveknek megfelelıen alakul. Továbbá megállapítja, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Igazgatóság költségvetése komolyan eltér a tervezettıl, ezért javasolja, hogy egy külön
bizottsági ülés kerüljön összehívásra, amelyen a városüzemeltetési ügyek tisztázásra kerülnek.
A költségvetés tekintetében összegzésképpen megállapítja, hogy a nagy beruházásokon a
város túl van, amelyek komolyan terhelték a költségvetést, hiszen sok esetben a beruházások
eredményes befejezését a mőködési költségek terhére lehetett csak biztosítani.
Märcz László igazgatóságvezetı: Tulajdonképpen négy sorral van probléma. Az útburkolat
és jelfestés alul volt tervezve, a síkosság mentesítés is nagyon alul volt tervezve, a járdák és
az utak tekintetében is van elcsúszás, a többi teljesítés idıarányos.
Kıvári László elnök: Az egyik sem luxus dolog. Mindegyik tevékenység elengedhetetlen,
így inkább a helyzetet kell kezelni. A kérdés csupán az, hogy indokolt volt-e a síkosság
mentesítésre ekkora mennyiségő pénz költése, valamint a 21. századi technikák igénybe
vételével javasolja átgondolni az ügyeleti rendszer nagyon költséges mőködését. De a konkrét
döntések meghozatala elıtt inkább javasol egy külön bizottsági ülést szentelni a
városüzemeltetés kérdéseinek, ahol tisztázásra kerülnek ezek a kérdések.
Máté Péter elnök-helyettes: Ekkora mennyiségő és folyamatosan fennálló hó mennyiség
azonban csak régen volt. A belsı utakra is csak idıvel tudtak eljutni és folyamatosan jött a hó
utánpótlás.
Märcz László igazgatóságvezetı: Való igaz, hogy a szóróanyag kiszórása és eltakarítása
nagyon megnyomta a költségvetést. Az alpolgármester úrral folytatott egyeztetés alapján
megpróbálnak Igazgatóságon belül átcsoportosításokat végezni.
Kıvári László elnök: Visszatérve a napirendhez, annak lezárásaként elmondja, hogy a
szisztémák eltérésébıl adódik a táblázatok nehezen összevethetısége, de a költségvetési
végszámokat tekintve tervszerőség szerinti teljesítés állapítható meg.
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
239/2013. (IX.24) határozata
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidı:
Felelıs:
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2013. szeptember 24.
Kıvári László elnök

2./napirend
Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Egy korábbi döntés volt a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról,
mostani döntés pedig már a mőködésrıl szól.
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
240/2013. (IX.24) határozata
A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és a
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Települési
Értéktár Bizottság létrehozását és a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Kıvári László elnök

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(235. sz. közgyőlési elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József igazgatóságvezetı: Ismerteti a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó
elıterjesztést az alábbi három alapelv alapján: 1.) Közgyőlési döntések átvezetése, 2.) Zárolt
alapok feloldása, 3.) A tájékoztatóba foglalt adatszolgáltatási kötelezettség változásai által
adódó módosítások.
Kıvári László elnök: A zárolások feloldásával kapcsolatosan érdeklıdni szeretne SzılıSzem Mozgalom részére korábban megállapított támogatás helyzetérıl.
Feri Blanka osztályvezetı: Részletes tájékoztatást adott a támogatás Szılı-Szem Civil
Bőnmegelızési Egyesület részére történı folyósításának folyamatáról.
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Dömötörné Solymár Orsika, a Szekszárdi Civil Kerekasztal alelnöke: A támogatással
kapcsolatos ügyintézés folyamán szóba került a Mentálhigiénés Mőhely, amely civil szervezet
költségvetésének szabályos mőködéséért felelıs képviselıje, így tájékoztatást adott a SzılıSzem Mozgalom és a szervezetük között hivatkozott konfliktus helyzetrıl.
Kıvári László elnök: Megköszöni a helyzet tisztázását. Megállapítja, hogy a könyvvizsgálói
jelentés is csatolásra került, így teljes terjedelmében tárgyalható az elıterjesztés.
Megköszönve az Igazgatóságvezetı Úr elıterjesztését megállapítja, hogy az említett
alapelvek mentén került a költségvetési rendelet módosításra.
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
241/2013. (IX.24) határozata
A költségvetésrıl szóló rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a költségvetésrıl
szóló rendelet módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Kıvári László elnök

Dr. Tóth Csaba Attila megérkezik az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag .
4./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(219. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
242/2013. (IX.24) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Kıvári László elnök

5./napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” címő pályázat benyújtásának
jóváhagyására
(226. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést és kéri a Bizottságtól, hogy az
önerı 23,4 millió Ft-os összegének költségvetési forrását határozza meg.
Máté Péter elnök-helyettes: Fontosnak tartja a játszóterek rendezésének kérdését. Javasolja a
23,4 millió Ft-os önrész bevállalását, még abban az esetben is, ha akár a bizottsági keretbıl is
áldozni kellene rá, mert így 40 millió Ft-os fejlesztés lenne realizálható a játszótereken és a
köznevelési intézményekben, amelyeket más forrásból nem tudna az Önkormányzat
megvalósítani.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Megjegyzi, hogy a bizottság elé kerülı kérdések
jelentıs része fontos dolog, amely természetesen támogatásra érdemes, de így hogy mindig
csak az adott kérdés van napirenden nincs lehetıség a mérlegelésre. Fontos lenne éves szinten
összefésülni, hogy mely kérdések merülhetnek fel, mert így lenne lehetıség a súlyozásra.
Mert mindegyik ügy fontos és jó célt szolgál.
Märcz László igazgatóságvezetı: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy pénteken lesz döntés a
pályázatról. A közgyőlés elıterjesztésre vonatkozó határozatát még csütörtökön meg kell
küldeni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Megjegyzi, hogy nem prompt igényekrıl van szó, hanem
folyamatosan napirenden lévı kérdésekrıl, amelyek azért kerülnek elıtérbe, mert megnyílik
egy-egy pályázati lehetıség.
Pál József igazgatóságvezetı: Tájékoztatja a Bizottságot a költségvetés helyzetérıl a
beszámolóból és a költségvetési rendelet módosítás tényszámai alapján.
Kıvári László elnök: Sokszor kerül a város vezetése döntési helyzetbe. Több esetben a
támogatás megállapítása a kisebb veszteség. Mint minden önkormányzat, Szekszárd is
többször abba a dilemmába került, ha adott pályázati lehetıségrıl lemarad, akkor félı, hogy
késıbb nem lesz forrás az adott témára.
Máté Péter elnök-helyettes kimegy a terembıl, jelen van 4 fı bizottsági tag.
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Pál József igazgatóságvezetı: Várható, hogy uniós forrásból lesz pályázat a megkezdett
pályázatok befejezéséhez, de azok címzett támogatások lesznek.
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismeretei szerint a késıbbiek folyamán az NFM-hez önerı
pályázatokat lehet majd benyújtani az önerı 40-50%-os összegéig.
Kıvári László elnök Az elıterjesztést a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
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
243/2013. (IX.24) határozata
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának
kezelésében lévı intézményi és közterületi játszóterek
szabványosítása és megújítása” címő pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek a "Szekszárd MJV
Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása”
címő pályázat benyújtásának jóváhagyására vonatkozó
javaslatot.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Kıvári László elnök

6./napirend
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött együttmőködési
megállapodások felülvizsgálatára
(221. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
Feri Blanka osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést és tájékoztatja a Bizottságot, hogy a
német és roma önkormányzat egyaránt megtárgyalta és elfogadta a javaslatot.
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
244/2013. (IX.24) határozata
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A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben
megkötött
együttmőködési
megállapodások
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a helyi
nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött
együttmőködési megállapodások módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Kıvári László elnök

Máté Péter elnök-helyettes bejön a terembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.
7./napirend
Szociális informatikai rendszer beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére
(128. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csikós András osztályvezetı
Csikós András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
245/2013. (IX.24) határozata
A szociális informatikai rendszer beszerzésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Szociális
informatikai rendszer beszerzése a Polgármesteri
Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti pályázati eljárás során az Abacus
Számítástechnikai Kft-vel (1211 Budapest, Kiss
János altábornagy u. 50.) kössön szerzıdést.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá
felkéri az aljegyzıt a megrendelı és a szolgáltatási
szerzıdés aláírására.
Határidı:
2013. október 10.
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Felelıs:
Csikós András informatikai osztályvezetı
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8./napirend
Tájékoztató a térfigyelı kamerarendszer kezdeti mőködésérıl
(123. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Meghívott: Szabácsy Szabolcs r.alezredes osztályvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: A Polgármesteri Hivatal részérıl az elıterjesztésben
foglaltakkal egyezıen ismerteti a térfigyelı kamerarendszer mőködésére vonatkozó
tapasztalatokat.
Szabácsy Szabolcs r.alezredes: A jelentéssel egyezıen ismerteti a
Rendırkapitányság tapasztalatait a szekszárdi térfigyelı rendszer mőködésérıl.

Szekszárdi

Kıvári László elnök: Kérdést intéz az Alezredes Úrhoz, hogy mennyire van összehangolva a
két figyelırendszer, milyen egyezetések vannak a két szervezet között.
Szabácsy Szabolcs r.alezredes: Az informális és formális kapcsolat is egyaránt jó a két
szervezet között.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Számára nem elfogadható érv, hogy a kamerák
visszaszorítják a bőncselekményeket és a megelızést szolgálják. Maximum azt a területet
elkerülik a bőnelkövetık. Igaz, hogy a kamerák által nem figyelt területetekre a rendırség
nagyobb személyi erıt tud koncentrálni, de ettıl a bőnelkövetések száma nem csökken, mert
aki bőnelkövetési célzattal indul el, az meg fogja találni a módját a bőncselekmény
elkövetésének. Fontosnak tartja a térfigyelı rendszer mőködésének elemzését, mert így a
további kamera elhelyezési lehetıségeket is meg lehet határozni.
Kıvári László elnök: Vitatkozva Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag által elmondottakkal,
mert nem kizárólag elıre eltervezett bőncselekmények vannak, hanem hirtelen felindulásból
kipattanó, vagy közlekedési bőncselekmények, amely esetekben jó felderítési aránnyal
mőködik a rendszer. Hasznosnak tartja a térfigyelı rendszer mőködését. Álláspontja szerint
csak részben tevıdnek a bőnelkövetések és a térfigyelı rendszernek van elrettentı ereje.
Szabácsy Szabolcs r.alezredes: A kamerák meghatározott koncepció alapján lettek kiépítve
és szakmai alapokon a bıvítésük is indokolt. Jelenleg a struktúra úgy áll fel, hogy a városmag
védettségén túl a be és kivezetı utak 80%-a fogva van. Célszerő lenne a kamerák számának a
növelése.
Máté Péter elnök-helyettes: Korzó mögött van olyan kamera, amely rálát a Prométheusz
Parkra?
Szabácsy Szabolcs r.alezredes: Nincs.
Máté Péter elnök-helyettes: Két hónapja kikerült oda egy megállni tilos tábla. Kéri a
Rendırség képviselıjét, hogy segítsenek a táblának érvényt szerezni, mert a jelenlegi
parkolási morál teljesen figyelmen kívül hagyja a tábla létét.
Dömötörné Solymár Orsika, a Szekszárdi Civil Kerekasztal alelnöke: Megjegyzi, hogy az
egyik be és kivezetı utat figyelı patakparti kamera a félhomályt nézi, mert a fák benyúlnak a

11

lámpatestekre és a közvilágítás az elsı lámpán ki van égve, így azon a helyen az esti órákban
félelemkeltı a közlekedés.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A Béla király téren és a sétálóutcán, amely elsıdlegesen a
gyalogosoké,
folyamatosan
autók
parkolnak
jelentısen
megakadályozva
a
gyalogosközlekedést. Kéri, hogy fegyelmezési jelleggel a rendırség lépjen fel a gépjármő
parkolások minimumra csökkentése tárgyában.
Kıvári László elnök: Megköszöni Alezredes Úrnak a tájékoztatást és továbbra is jó
együttmőködést kíván. Megállapítja, hogy a Bizottság tudomásul vette a Polgármesteri
Hivatal és Szekszárdi Rendırkapitányság a térfigyelı kamerarendszer kezdeti mőködésérıl
szóló tájékoztatóját.
9./napirend
A Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési Egyesület támogatási kérelme
(114. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök
Balogh László, a Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési Egyesület elnöke: Ismerteti a SzılıSzem Civil Bőnmegelızési Egyesület önálló jogi személyé válásának történetét,
tevékenységét, a civil szervezet eredményeit és céljait, majd a támogatási kérelmét.
Kıvári László elnök: Tájékozódott az Egyesületnek elızıekben jóváhagyott 300.000,- Ft
összegő támogatás sorsáról és örömmel értesült, hogy az megérkezett az Egyesülethez. Majd
megállapította, hogy a jelen 500.000,- Ft összegő kérelem a fenti már jóváhagyotton túl
érkezett. Megjegyzi, hogy maximálisan támogatja a szervezetet és céljait, de figyelembe kell
venni, hogy a bizottsági keret nem azt a célt szolgálja, hogy egy civil szervezet mőködését
finanszírozza.
Máté Péter elnök-helyettes: A Bizottság adott a mőködéshez 300.000,- Ft-ot. A Bizottság
erejéhez mérten civil szervezet számára ennyit még nem adott, így nem javasolja a további
támogatás jóváhagyását. A Szılı-Szem Egyesület nem a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
alvállalkozása. Más civil szervezetet sem támogat a Bizottság ekkora összeggel.
Kıvári László elnök: Nem zárkózik el támogatás megállapításától, mert egy új szervezetrıl
van szó, amelynek költségei vannak és maradéktalanul értékeli az egyesület tevékenységét és
céljait, de az 500.000,- Ft az sok. A város forráshiányos.
Dr. Fajszi Lajos bejön a terembe, jelen van 6 fı bizottsági tag.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Sokirányú kérés érkezik a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz,
de általában szerényebb összegő kérések érkeznek. Ismeri és értékeli az egyesület munkáját,
de csak egy szerényebb összeget tudna támogatni.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Elkeseríti, hogy néhány százezer forinton megy a vita.
És megerısíti az elmúlt napirenden már elhangzott véleményét. Mindegyik fontos kérdés és
összehasonlíthatatlan a hozadéka a játszótér és a biztonság kérdésének. Nehéz a súlyozás.
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Balogh László, a Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési Egyesület elnöke: Évi 88 millió Ft
megy el civil szervezetekre. Összehasonlítható-e az ı szervezetükkel. Érezni kell, hogy
mennyi pénz került beszedésre a tanyavilág ingatlanadójából. Minden körülmények között
elvárja Bizottságtól, hogy a prioritási listán elsı számú helyre kerüljön a bőnmegelızés.
Máté Péter elnök-helyettes: Rögzíti, hogy az adót az Önkormányzatnak fizetik be a tanya
tulajdonosok. A cél fontosságát elismerve a bizottsági keretbıl kaptak támogatást. Egyesületi
formában mőködnek, így forduljanak a Humán Bizottsághoz, akinek a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság keretének sokszorosával gazdálkodik és hatáskörében áll a civil szervezetek
támogatása. Megerısíti, hogy nem támogatja az újabb támogatás jóváhagyását.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Szabácsy Szabolcs alezredes urat kérdezi, hogy
szakmailag miként látja az Egyesület mőködését és a Rendırségnek van-e lehetısége arra,
hogy támogassa a civil összefogás erejét. A közösségi érdekek egy fontos pontja az
összefogás. Amennyiben a rendırség is támogatásra érdemesnek találná a kezdeményezést,
úgy esetleg a Bizottság is támogatná a kérést.
Kıvári László elnök: Dr. Fajszi Lajos képviselı úr a vállalkozásából egy számítógépet
felajánl az Egyesület részére. Rögzíti, hogy nem a szándékkal van a gond és reméli, hogy az
egyesület mőködésének stabilitása jövıre a helyére kerül. De felelısen a bizottsági keretbıl
egy szervezetet nem lehet ennyi pénzzel támogatni. Az Egyesületnek saját erıt is fel kell
mutatni tagdíj, támogatók vagy egyéb formában.
Szabácsy Szabolcs r.alezredes: A rendırség is állami szerv, a költségvetésbıl él, így a
támogatási kérésre nem tud válaszolni. Egy dolog tartozik rá, mégpedig az, hogy rend legyen.
Ehhez egy jó civil szervezıdés a Szılı-Szem Mozgalom. A Mozgalom tagjaival sokszor
könnyebben lehet eredményt elérni, mint az egyenruhás emberekkel. A biztonság prioritás.
Országosan is példa értékő ez a civil összefogás, amelynek nagy a jelentısége a környék
bőnmegelızési tevékenységében.
Kıvári László elnök: Az emberek bizalma egy civil szervezet képviselıi felé teljes más,
mint az egyenruhás rendırök irányába.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag: Évekkel ezelıtt a Magyar Gárda semmilyen eszközzel
nem rendelkezett, amivel bőncselekményt hajthatott volna végre és csak politikai okokból lett
megszüntetve. Ahol fel tudott lépni ott segített. Senki más nem, csak a bőnözık félhettek az
egyenruhás Gárda tagoktól. Ezt a szervezetet feloszlatták. Álláspontom szerint azt is
támogatni kellett volna, de ha az már megszőnt és van helyben egy ilyen civil szervezıdés,
aki a bőnmegelızésért ilyen sokat tesz, akkor azt támogatni kell. A munkájuk közösségi
érdek.
Kıvári László elnök: Értékelve és becsülve az Egyesület munkáját, a hozzászólásokban
elhangzottakat figyelembe véve 300.000,- Ft támogatási összeg megállapítására tesz
határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen, 1 nem
szavazattal, elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
246/2013. (IX.24) határozata
A Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési Egyesület
támogatási kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szılı-Szem Civil Bőnmegelızési Egyesület részére a
2013. évi mőködésének biztosítására 300.000,- Ft azaz
Háromszázezer Forint összegő támogatást biztosít a
2013. évi Bizottsági Keret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a
polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt
fenti összeg átutalására.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 15.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı

10./napirend
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
(121. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Causic Éva, a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány megbízottja
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
247/2013. (IX.24) határozata
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány
kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány
kérelmét támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az
Alapítvány az általa végzett értéknövelı beruházások
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igazolt összegét bérleti és főtési díj vonatkozásában
kompenzálja.
2. A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóságot, hogy határozza meg
az Alapítvány által használt helyiségekre esı főtési
díjat.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
kössön megállapodást az Alapítvánnyal az
értéknövelı beruházás beszámításának módjára
vonatkozóan, a polgármestert pedig felkéri a
megállapodás aláírására.
Határidı: 2013. október 15.
Felelıs:
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Märcz László igazgatóságvezetı
3. pont: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök az ülés levezetését átadja Máté Péter elnök-helyettesnek, majd kimegy a
terembıl, jelen van 5 fı bizottsági tag.
11./napirend
Ajánlat fakitermelésre
(115. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
248/2013. (IX.24) határozata
A fakitermelésrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi
01343/8-10 hrsz-ú ingatlanokon található lábon álló fa
értékesítéséhez. A Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az ajánlatot tevı vállalkozókat
versenyeztesse meg azzal, hogy a minimum vételár –
akác esetében - nettó 7.000.- Ft/m3. Az Önkormányzat
azzal a vállalkozóval köti meg a szerzıdést, aki a
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magasabb összeget ajánlja, a vételárat a kitermelés
megkezdése elıtt kell a nyertesnek megfizetni. A
kitermelést 2013. november 30-ig kell befejezni.
Határidı: 2013. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
12./napirend
A Perczel Mór utcai 1-3. lakóközösség kérelme a társasház elıtti parkolási gondok
megoldására
(116. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Ismerteti az elıterjesztést és tájékoztatja a Bizottságot, hogy
megtekintésre került a hivatkozott terület és a látottak alapján nem javasolja a határozat
támogatását. A Bizottság gondoskodott már régebben arról, hogy a forgalom elıl elzárt
területek felfestésre kerüljenek. A kérelemben foglaltak azonban álláspontja szerint nem
támogathatók.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a kérelem elutasítására vonatkozó határozati
javaslatot, melyet a bizottság 5 nem szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
249/2013. (IX.24) határozata
A Perczel Mór utcai 1-3. lakóközösség kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1.
pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Perczel
Mór utca 1-3. lakóközösség javaslatát nem támogatja.
Határidı:2013. szeptember 24.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
13./napirend
A Városi Baleset-megelızési Bizottság javaslata „Gyermekek” figyelmeztetı jelzıtáblák
kihelyezésére
(117. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Ismerteti az elıterjesztést és támogatásra javasolja.
Märcz László igazgatóságvezetı: Minden iskolánál kerüljön kihelyezésre?
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Máté Péter elnök-helyettes: A Babits Mihály és a Garay János Általános Iskolákon túl a
Dienes Valéria Általános Iskolánál a Bencze Ferenc utcáig terjedı szakaszra terjedıen is, míg
a Baka István Általános Iskolánál a Pennyi Market mellett vezetı belsı út mindkét irányába
javasolja a „Gyermekek” figyelmeztetı jelzıtáblák kihelyezését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
250/2013. (IX.24) határozata
„Gyermekek”
figyelmeztetı
jelzıtáblák
kihelyezésérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1.
pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Városi
Baleset-megelızési Bizottságnak „Gyermekek” tábla
kihelyezésére vonatkozó javaslatát az alábbi iskolák
és helyszínek megjelölésével támogatja:
- Babits Mihály Általános Iskola
- Garay János Általános Iskola
- Dienes Valéria Általános Iskolánál a Bencze
Ferenc utcáig terjedı szakaszra is kiterjedıen
- a Baka István Általános Iskolánál a Penny Market
mellett vezetı belsı út mindkét irányába.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
KRESZ táblák kihelyezésére.
Határidı: 2013. október 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
Dr. Tóth Csaba Attila kimegy a terembıl, jelen van 4 fı bizottsági tag.
14./napirend
Javaslat állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
(119. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnök-helyettes: Megtekintés alapján javasolja, hogy az Ibolya utcában lévı
lépcsıt a társasház részére kellene átadni, mert a többi lépcsı is társasházi tulajdonban van, ez
az egyetlen, amely valahogy kimaradt. A Szekszárdi Építész Iroda melletti ½ tulajdoni
illetıség megszerzését nem javasolja és megtekintés alapján a Magyar S. utcai bekötıút is
elég rossz állapotban van, így átvételét a jelentıs terhek miatt nem javasolja. A 3. sorszámon
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felvett, 555/56 hrsz. alatt nyilvántartott 2943 m² alapterülető beépítetlen terület
önkormányzati átvételét azonban javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes 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
251/2013. (IX.24) határozata
Az állami ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
javasolja a Közgyőlésnek, hogy az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja
alapján az 5551/56. hrsz-ú szekszárdi állami ingatlan
tulajdonba adását igényelje az MNV Zrt-nél.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László GPB elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

Dr. Tóth Csaba Attila bejön a terembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.
15./napirend
Lakossági kérelem a Tatai-völgyi 8984 hrsz-ú út javítására
(120. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnök-helyettes: A bizottsági ülés elején az Igazgatóságvezetı Úr által ismertetett
költségvetés ismeretében nem javasolja az elıterjesztés támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 nem 1
tartózkodás szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
252/2013. (IX.24) határozata
A Tatai-völgyi 8984 hrsz-ú út javításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága nem
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támogatja az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi
8984 hrsz-ú termésköves burkolatú út aszfalttal történı
javítását.
Határidı: 2013. szeptember 24.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

16./napirend
Ajánlat a Csörge tó hasznosítására
(124. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Meghívott: Varjas Zoltán
Máté Péter elnök-helyettes: Ismerteti az elıterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Hiányol egy vázlatrajzot a Csörge tó területérıl, hogy mit is
szeretne pontosan csinálni a kérelmezı.
Máté Péter elnök-helyettes: A szervezı jelenleg egy elvi jóváhagyást kér és a kérelmében
több vállalást is tesz, ami a Csörge tó jelenlegi állapotát tekintve pozitív dolognak tekintendı,
illetve vízvezeték és a villanyáram is a kérelmezı beruházásban került kivezetésre. Javasolja,
hogy a Bizottság elvi támogatásának megfogalmazása mellett kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt a konkrét szerzıdés kimunkálására, majd az azt követı bizottsági ülésen a kérdés
kerüljön ismét napirendre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
253/2013. (IX.24) határozata
A Csörge tó hasznosításáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elvi támogatását adja Gyimesi Sándor Csörge-tó
hasznosítására vonatkozó kérelmére.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
hasznosításra vonatkozó konkrét megállapodás
kidolgozására.
3.) A Bizottság a megállapodás tervezetének létrejöttét
követı bizottsági ülésen ismét tárgyal a Csörge tó
konkrét hasznosításáról.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
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17./napirend
Nagy Ferenc ingatlanvételi ajánlata
(113. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Tóth Csaba Attila kimegy a terembıl, jelen van 4 fı bizottsági tag.
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az ügy jogi hátterét.
Máté Péter elnök-helyettes: A határozati javaslat elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel,
hogy a folyamatban lévı végrehajtási eljárásra tekintettel kerül elutasításra az ajánlat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes 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
254/2013. (IX.24) határozata
Nagy Ferenc ingatlanvételi kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Nagy
Ferencnek (Szekszárd, Dobó I. u. 6.) az önkormányzat
tulajdonban lévı szekszárdi 4635 hrsz-ú ingatlanra
benyújtott vételi ajánlatát a folyamatban lévı
végrehajtási eljárásra tekintettel elutasítja.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

Kıvári László elnök bejön a terembe, jelen van 5 fı bizottsági tag. Az elnök átveszi az ülés
vezetését.
18./napirend
A Stuttgart Üzletház telek-kiegészítési kérelme
(122. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Ismerteti az elıterjesztést, majd tájékoztatja a Bizottságot, hogy
megtekintették a területet és azt tapasztalták, hogy a szekszárdi 2115 hrsz-ú telek tulajdonosa
használ egy területet a most kérelmezett ingatlanból. Javasolja, hogy a 2115 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa kerüljön felhívásra, hogy meg kívánja-e vásárolni az általa használt területet.
Amennyiben igen, akkor a Stuttgart Üzletház részére a megvásárolni kívánt terület kivételével
kerüljön értékesítésre terület. Amennyiben nem, akkor a kérelmezı részére a kérelemben
rögzített cca. 110 m² nagyságú terület kerüljön értékesítésre. A vételár 3000,- Ft/m².
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Máté Péter elnök-helyettes által
megfogalmazott kiegészítéssel, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
255/2013. (IX.24) határozata
A Stuttgart Üzletház telek-kiegészítési kérelmérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4.
pontjában rögzített hatáskörében eljárva a Stuttgart
Üzletház Társasház (Szekszárd, Szent László u. 19.
hrsz.: 2111) részére az alábbiak szerint járul hozzá a
szekszárdi 2126/2 hrszú önkormányzati ingatlanból
telek kiegészítés céljából terület értékesítéséhez
3000,- Ft/m2 vételár ellenében:
a. A Stuttgart Üzletház Társasház által
megvásárolni kívánt terület a szekszárdi 2115 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa által használt területet is
magába foglal. Az Önkormányzat felajánlja a
jelenleg használó személy részére az általa használt
területet megvásárlásra 3000,- Ft/m² vételár
ellenében.
b. Amennyiben a 2115 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa meg kívánja vásárolni a területet, úgy a
Stuttgart Üzletház Társasház részére a hivatkozott
területen kívüli területrész értékesítését hagyja jóvá
a Bizottság.
c. Amennyiben a 2115 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa a vételi lehetıséggel nem kíván élni, a
Bizottság a Stuttgart Üzletház Társasház által
megjelölt cca. 110 m² nagyságú terület teljes
területének értékesítését támogatja.
2.) A telek-kiegészítéssel kapcsolatos
költség a vevıt/vevıket terheli.

mindennemő

3.) A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az
egyébként
korlátozottan
forgalomképes
vagyontárgynak az értékesítésre szánt részét sorolja
át a forgalomképes vagyontárgyak közé.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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19./napirend
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Bezerédj tömbbelsıben az 1853 hrsz-on lévı
épület tetıszigetelési munkáinak elvégzése
(125. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter elnök-helyettes: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
256/2013. (IX.24) határozata
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Bezerédj
tömbbelsıben az 1853 hrsz-on lévı épület
tetıszigetelési munkáinak elvégzésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
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 használatában lévı Szekszárd, Bezerédj
tömbbelsı 1853 hrsz. alatti épület tetıszigetelési
munkái” tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott
árajánlatok alapján – Vállalkozási szerzıdés keretében,
839.296.-Ft +226.610.-Ft Áfa = bruttó 1.065.906.-Ft
ellenszolgáltatás fejében a Bitoma Bt. (7133 Fadd,
Rákóczi u. 120.) végezze a Szekszárd MJV
Önkormányzata
2013.
évi
költségvetése
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
„általános karbantartási költség” terhére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a vállalkozási
szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Kıvári László GPB elnök
Horváth István polgármester

Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az Újvárosi Római Katolikus
Társaskör támogatás iránti kérelme nem került be a Bizottság elé, mert Polgármester Úr a
polgármesteri keretbıl támogatta ıket. Illetve az elmúlt ülésen tárgyalt helyi védelem alatt
álló épületek támogatása tárgyában a Kadarka utcai Háry Borozó részletes költségvetése a
mai napon ismeretei szerint a Fıépítész Asszonyhoz került. Továbbá javasolja, hogy a
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Bizottság hozzon egy határozatot, amelyben megköszöni a Szüreti Napok Fesztivál
támogatóinak és szervezıinek a sikeres programsorozat megszervezéséért és lebonyolításáért.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
257/2013. (IX.24) határozata
Köszönetnyilvánítás a Szüreti Napok program
szervezıinek és támogatóinak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
megköszöni a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvény
szervezıinek és támogatóinak a munkáját a sikeres és
színvonalas
programsorozat
létrehozásáért
és
lebonyolításáért.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 24.
Kıvári László GPB elnök

20./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Horváth Károly utca 1. szám
elıtti oszlopon
(126. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Abban az esetben javasolja betervezni a 2014. évi
költségvetésbe, amennyiben a költségek 50%-ra lakossági felajánlás érkezik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Máté Péter elnök-helyettes által
megfogalmazott kiegészítéssel, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
258/2013. (IX.24) határozata
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelemrıl a
Szekszárd, Horváth Károly utca 1. szám elıtti
oszlopon
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Horváth Károly
u. 1. szám elıtti oszlopra történı közvilágítási
lámpatest elhelyezését a Bizottság abban az esetben
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javasolja a 2014. költségvetésbe betervezni,
amennyiben a költségek 50 %-ára terjedı lakossági
felajánlás érkezik.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
kérelmezıket a Bizottság döntésérıl.
Határidı: 2013. szeptember 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
21./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Árpád utcában
(127. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Egyet ért az Árpád utcában a közvilágítás kiépítésének a
szükségességével, de a jelenlegi költségvetési helyzet ismeretében, ezt a következı évi
költségvetés tervezésekor javasolja figyelembe venni. Örömét fejezi ki a lakossági felajánlás
miatt. A kivitelezés költségeinek a lakóközösség által felajánlott 50 %-on kívüli további
részének a 2014. évi költségvetésbe való tervezését javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
259/2013. (IX.24) határozata
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelemrıl a
Szekszárd, Árpád utcában
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága egyetért az Árpád
utcában a Damjanich és Szluha Gy. utca közötti
szakaszon
a
közvilágítás
kiépítésének
szükségességével. A Bizottság örömmel veszi a
lakosság kivitelezés költségeihez való 50%-os
hozzájárulását.
2.) A Bizottság a kivitelezés költségeinek a
lakóközösség által felajánlott 50 %-on kívüli további
részének a 2014. évi költségvetésbe való tervezését
javasolja.
3.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a kérelmezıket a Bizottság döntésérıl.
Határidı: 2013. szeptember 30.
24

Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
22./napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(118. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Megállapítja, hogy nagy terjedelmő elıterjesztésben általában a
határozataik eredményes és sikeres végrehajtásáról beszélhetünk. Van néhány határozat,
amely még lezáratlan, azokban a kérdésekben azon a bizottsági ülésen javasol végleges
döntést hozni, amelyen a városüzemeltetési kérdések kerülnek napirendre. Az elıterjesztés
elfogadását javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
260/2013. (IX.24) határozata
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott
bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az
átruházott hatáskörben hozott – 2013. április 1. – 2013.
június 30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2013. szeptember 24.
Felelıs: Kıvári László elnök
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.
K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnök-helyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı
Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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