SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-14/2013.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. szeptember 04-én (szerdán) 15 óra 10 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnök-helyettes, dr.
Fajszi Lajos, Csernus Péter és Szabó Zsolt bizottsági
tagok

Távolmaradt:

dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pál József igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı,
Herr Teréz fıépítész
Szabó Veronika pályázati referens,
Bangó Viktória környezetvédelmi referens,
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke,

A jegyzı megbízásából: Feri Blanka osztályvezetı, dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Kerekes László, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetıje
Bodó Kata „Szépítsük Együtt Szekszárdot” Mozgalom
koordinátora

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 15 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnök-helyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: A napirend elfogadás elıtt bemutatja a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság új referensét, dr. Bodor Adriennt. A napirendre rátérve javasolja, hogy a kiküldött
anyagtól eltérıen a 11. napirendi pontként tervezett, Kezdeményezés a Kápolna téri csurgó
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helyreállítására elıterjesztés kerüljön a második helyre, A Zöldtárs Alapítvány támogatási
kérelme a Mobilitási Hét lebonyolításához napirendet követıen. Továbbá javasolja, hogy
kerüljön napirendre a Szekszárdi Civil Kerekasztal támogatási kérelme az Európai Mobilitási
Hét programsorozat keretében „a torna és néptánc” programelemek lebonyolításához.
Herr Teréz fıépítész: Kéri, hogy kerüljön napirendre a Zim-Bau Szolgáltató Kft.
parkolóhely megváltására vonatkozó kedvezmény megállapítási kérelme.
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 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı napirendet állapította meg:
NAPIREND
1./napirend
A Zöldtárs Alapítvány támogatási kérelme a Mobilitási Hét program lebonyolításához
(105. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Baka György elnök
2./napirend
Kezdeményezés a Kápolna téri csurgó helyreállítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
3./napirend
Vállalkozási szerzıdés módosítás a Szekszárdi Városfejlesztési Kft -vel a „TIOP-1.2.108/2-2009-0010 „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek
Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt mőszaki
ellenıri feladatainak ellátására
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı
4./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP3.1.3/D-11-2012-0004 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó bölcsıde
bıvítés projektmenedzser szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(111. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
5./napirend
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása
(112. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
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6./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energiabeszerzéshez (villamos energia) kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása.” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(104. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
7./napirend
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(106. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
8./napirend
„Licenc értékesítési szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete számára szabálysértési nyilvántartó rendszer kiépítésére és
üzemeltetési szerzıdés a rendszer mőködtetésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(107. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
9./napirend
Vizdár Csaba ingatlanvételi kérelme
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
10./napirend
Közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 1. forduló
(110. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
11./napirend
Szekszárdi Civil Kerekasztal támogatási kérelme az Európai Mobilitási Hét
programsorozat keretében a „torna és a néptánc” programelemek lebonyolításához
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
12./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára 7
intézmény (Garay János Általános Iskola, Babits Mihály Általános Iskola, Dienes
Valéria Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, I. Béla Gimnázium, Garay János
Gimnázium, Szekszárd Városi Pedagógiai Szakszolgálat) fénymásoló és nyomtató
berendezéseinek üzemeltetésére.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(109. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
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13./napirend
Zim-Bau Szolgáltató Kft. parkolóhely megváltásra vonatkozó kedvezmény megállapítási
kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
14./ napirend
Egyebek

1./napirend
A Zöldtárs Alapítvány támogatási kérelme a Mobilitási Hét program lebonyolításához
(105. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Baka György elnök
Kıvári László elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság néhány hónappal ezelıtt döntött
arról, hogy Szekszárd csatlakozik az Autómentes Nap kezdeményezéshez, amelynek
szervezıjének idén is felkérte a Zöldtárs Alapítványt. Továbbiakban felkéri Baka György
elnök urat a program ismertesésére.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: 2009 óta szervezi az Alapítvány Szekszárdon
az Autómentes nap programjait. A jelenlegi program is a civil szervezetekkel való szoros
összefogással alakult ki, amelyrıl néhány hete már egy egyeztetést tartottak. A továbbiakban
ismerteti a 2013. szeptember 16-22. napjáig megrendezésre kerülı Autómentes Nap
programját, az elıterjesztés mellékleteként csatoltakkal egyezıen. A program ismertetését
követıen elıadja az elıterjesztésben szereplı tételekbıl összeálló 50.000,- Ft összegő
kérelem indokoltságát.
Kıvári László elnök: Kérdezi, hogy a rendırség és más szervek felé megtörténtek-e a
megkeresések, illetve kiküldésre kerültek-e a levelek.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy
megtörténtek a szükséges egyeztetések. A Gemenc Volán és a közútkezelı részére elmentek a
levelek, a rendırség térítésmentes biztosítási tevékenységéhez a felkérı levél megküldésre
került Polgármester Úr részére. Majnay Gábor osztályvezetı úr segítségével az összes
szekszárdi általános és középiskola felé kiment a felhívás.
Kıvári László elnök: Bemutatja a Bizottságnak Bangó Viktóriát a Polgármesteri Hivatal
környezetvédelmi referensét, aki a Zöldtárs Alapítvány egykori munkatársaként jól tud együtt
dolgozni az Autómentes Nap szervezıivel és innentıl kezdve az egyes környezetvédelmi
rendezvényeken a város képviseletében jár el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
226/2013. (IX.4) határozata
A Zöldtárs Alapítvány támogatási kérelmérıl a
Mobilitási Hét program lebonyolításához
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
2013. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülı
Európai Mobilitási Hét program lebonyolításához a
szervezı, Zöldtárs Alapítvány részére 50.000,- Ft azaz
Ötvenezer 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: Märcz László igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı

2./napirend
Kezdeményezés a Kápolna téri csurgó helyreállítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Ismerteti a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség levelét, amelyben
a Kápolna téri csurgó jelenlegi állapotáért kifejezett aggodalmukról, a felújítás
szükségességérıl és ezzel kapcsolatos elképzeléseikrıl tájékoztatták a Bizottságot és egyben
támogatást is kértek terveik megvalósításához. A Szövetség kezdeményezésével egyet ért és
javasolja, hogy a Bizottság biztosítsa elvi támogatásáról a Szervezetet, akként, hogy a város
koordináló szerepe mellett a civilek által szerzett támogatók bevonásával kerüljenek
megvalósításra a fejlesztések.
Herr Teréz fıépítész: Tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2-3 évvel ezelıtt már téma volt a
Kápolna tér felújítása. Akkor az egész Kápolna térre elkészült egy teljes feladatlista. Minden
évben a költségevetés tervezésekor igényként benyújtásra kerül a felújításra vonatkozó
összeg, de a költségvetésbe ezidáig nem került be. Kéri, hogy a város feltétlenül vegyen rész a
folyamat egészébe, továbbá nem lenne célszerő, ha a tervezést a város kiengedné a kezébıl,
így javasolja annak vállalását.
Kıvári László elnök: 2010. évig a körzetébe tartozott a Kápolna tér, így annak
helyrehozatalát mindig is szorgalmazta. Javasolja, hogy a jövı évi költségvetésbe ez kerüljön
rögzítésre.
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Märcz László igazgatóságvezetı: Polgármester Úrral folytatott egyeztetéseken Polgármester
Úr is azt kérte, hogy ne kizárólag a csurgó, hanem az egész tér rendezését vizsgálják.
Máté Péter elnök-helyettes: Kevésnek tatja az elvi támogatást. Ennél konkrétabb feladat
meghatározást is javasol. A határozati javaslatot akként módosítaná, hogy az elvi támogatás
rögzítésén túl kerüljön rögzítésre, hogy a Polgármesteri Hivatal koordináló szerepet lásson el,
amelybe bele tartozik a tervezés és a költségvetés készítése.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök, Máté Péter elnök-helyettes módosító indítványával szavazásra teszi fel 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
227/2013. (IX.4) határozata
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség kérelme
tárgyában a Kápolna téri csurgó helyreállításáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elvi támogatásával biztosítja a Tolna Megyei
Természetbarát Szövetség Kápolna téri csurgó
helyreállítására vonatkozó kezdeményezését.
2.) A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a helyreállítás során koordináló szerepet lássa
el, amely magába foglalja a tervezés és a költségvetés
elkészítését.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Herr Teréz fıépítész

Kıvári László elnök: Felkéri Bodó Katát, hogy a Te Szedd! országos hulladékgyőjtı akció
szekszárdi programjáról tájékoztassa a Bizottságot.
Bodó Kata a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” Mozgalom koordinátora: Elmondja, hogy
az országos Te Szedd! hulladékgyőjtési akcióhoz Szekszárd is csatlakozik. Az akció
sikerében bízva az M1 televízió Szekszárdról is bejelentkezik. A program 2013. szeptember
14. én reggel 9 órakor indul a Kórház parkolójából, ahol az Alisca Terra munkatársai zsákokat
és kesztyőt biztosítanak a résztvevıknek, majd gondoskodnak az összegyőjtött hulladék
elszállításáról is. Továbbá beszámol arról, hogy a Szépítsük együtt Szekszárdot! mozgalom
következı helyszínei tekintetében milyen elırelépések történtek. A Bocskai utcában lévı híd
festéséhez a munkaerı biztosított, csak festéket kellene hozzá biztosítani.
Kıvári László elnök: A Munkácsy utca tetején lévı Törı-féle szobrokat a Szüreti Fesztiválig
újra kellene festetni.
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Bodó Kata a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” Mozgalom koordinátora: Az Elektrolit Kft.
képviselıjét folyamatosan próbálja elérni, de egyelıre kevés eredménnyel. Az alapanyagok
beszerzése hosszadalmas folyamat. Jelenleg úgy mőködik, hogy a szükséges anyagokról egy
megrendelıt küld az Alisca Terra Kft. felé, amely ügyintézés hetek esetleg hónapok alatt
szokott realizálódni. Több sürgıs esetben elıfordult, hogy a polgármesteri keret terhére
kerültek megvásárlásra az alapanyagok. Csak így lehetett gyorsítani a folyamaton.
Kıvári László elnök: Felkéri Bodó Katát, hogy szenteljen nagy figyelmet az elmondott
munkálatokra. Komoly nehézség esetén vissza kell a bizottsági ülésre hozni az ügyet, mert
érdemes és fontos ügyben esetleg meg lehet vizsgálni, hogy a Bizottság a keretébıl áldozne-e
a városszépítı tevékenységre. Továbbá kérdést intéz Märcz László igazgatóság vezetıhöz,
hogy az útseprı autók tevékenységének mennyiben van értelme, ha az utak szélérıl nem
került kipucolásra a gaz.
Máté Péter elnök-helyettes: Megerısíti az elnök úr által elmondottakat, mert az ott maradt
ıszi falevelek sem kerültek eltakarításra és azokból nı ki a gaz.
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismeri a problémát és a Béri Balogh Ádám utca már
kitakarításra is került, de mindösszesen 12 közcélú foglalkoztatott áll rendelkezésre, akik
szerény száma okán halad lassan a munka, de folyamatosan csinálják.
Kıvári László elnök: Felkéri Bangó Viktória környezetvédelmi referenst, hogy a volt
Aranyfürt Szivattyúház környékén kialakult hajléktalanszállás megszüntetésében járjon el és
felkéri, hogy a munkája során szoros kapcsolatot ápoljon a bizottsággal.
3./napirend
Vállalkozási szerzıdés módosítás a Szekszárdi Városfejlesztési Kft -vel a „TIOP-1.2.108/2-2009-0010 „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek
Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt mőszaki
ellenıri feladatainak ellátására
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı
Kerekes László, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetıje: Az elıterjesztéssel
egyezıen ismerteti a napirendet.
Csernus Péter bizottsági tag: Mikor lesz véglegesen kész a beruházás?
Kerekes László, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetıje: Van egy több mint
100.000.000,- Ft összegő pótmunka csomag, amelynek a kivitelezése folyamatban van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel 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
228/2013. (IX.4) határozata
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Vállalkozási szerzıdés módosítás a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft - vel a „TIOP-1.2.1-08/2-20090010 „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály
Mővelıdési
Ház
és
a
Mővészetek
Háza
Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása
címő” c. projekt mőszaki ellenıri feladatainak
ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosítószámú
„Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház
és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi
Központ Kialakítása címő” projekthez kapcsolódó
mőszaki ellenırzésre létrejött megbízási szerzıdés 3.
számú módosítását.
( A szerzıdésmódosítás jelen határozat mellékletét
képezi.)
Határidı:
2013. szeptember 04.
Felelıs:
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
4./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP3.1.3/D-11-2012-0004 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó bölcsıde
bıvítés projektmenedzser szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(111. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Kıvári László elnök: Az elıterjesztéssel egyezıen ismerteti a napirendet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel 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
229/2013. (IX.4) határozata
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára a DDOP-3.1.3/D-11-20120004 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó
bölcsıde bıvítés projektmenedzsment szolgáltatás
nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára a DDOP-3.1.3/D-11-20120004 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó
bölcsıde bıvítés projektmenedzsment szolgáltatás
nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi
Városfejlesztési Kft.-vel (7100 Szekszárd Bezerédj utca
2.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

5./napirend
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása
(112. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Részletesen ismerteti az elıterjesztésben lévı két kérelmet és a helyi
védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozó évek óta feltöltésre nem kerülı
költségvetési hely jövıbeni sorsára vonatkozó határozati javaslatokat.
Csernus Péter bizottsági tag: A Schieber Pincészet mekkora összegre nyújtott be kérelmet?
Herr Teréz fıépítész: Pontos összegszerőség nem került megjelölésre, mert a
költségvetésben ezen a soron nincs összeg, így nincs mit megpályázni. A pályázatokon
ezidáig kiosztott legnagyobb összeg 800.000,- Ft volt.
Máté Péter elnök-helyettes: Az összegek ismerete nélkül nem lehet sem döntést hozni, sem
javaslatot megfogalmazni a Közgyőlés számára. Ezért javasolja, hogy a határozat úgy
kerüljön elfogadásra, hogy elsı pontban a Schieber Pincészet felé egy felhívás kerüljön
kiküldésre a homlokzati felújításra vonatkozó részletes költségvetés benyújtására, majd
második pontként a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül a költségvetést, hogy a mőemléki
alap feltöltésére az idei évben van-e lehetıség.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök Máté Péter elnök-helyettes módosító indítványával egyetemben szavazásra teszi fel
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
230/2013. (IX.4) határozata
a helyi védelem alatt álló épületek felújításának
támogatásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a kérelmezı Schieber pincészetet a
homlokzati
rész
felújítására
vonatkozó
költségvetésének részletes kimunkálásra és a
Bizottság részére történı benyújtására.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
költségvetés felülvizsgálatára a helyi védelem alatt
álló épületek felújításáról szóló mőemléki alap
létesítésének lehetıségének megvizsgálása okán.
Határidı: 2013. szeptember 30.
Felelıs: Pál József igazgatóság vezetı
Herr Teréz fıépítész
6./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energiabeszerzéshez (villamos energia) kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása.” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(104. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Az elıterjesztésben leírtakat csak annyiban kívánja
kiegészíteni, hogy ez egy kifejezetten energia beszerzésre szakosodott cég.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel 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
231/2013. (IX.4) határozata
a „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
számára
energia-beszerzéshez
(villamos energia) kapcsolódó szakértıi szolgáltatás
nyújtása.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási
szerzıdés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
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Önkormányzata
számára
energia-beszerzéshez
kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Sourcing
Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa
az
ajánlattevıket
az
eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013.szeptember 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

7./napirend
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(106. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Részletesen ismerteti az elıterjesztést, a kérelmet, a terület
elhelyezkedését, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökségének
állásfoglalását és ezidáig elıfordult értékesítési gyakorlatot.
Kıvári László elnök: A határozati javaslatot 100,- Ft/m² vételár megjelölésével javasolja
elfogadni.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnök az általa mondott kiegészítéssel szavazásra teszi fel 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
232/2013. (IX.4) határozata
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelmérıl
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 1.1.5.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
hozzájárul a 0720 hrsz-ú, vízmosás megnevezéső,
1232 m2 alapterülető ingatlan értékesítéséhez Dr.
Bodri István részére 100 Ft/m2 vételár ellenében. Az
adásvételi szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a vevı
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kötelezettsége és az ı felelıssége az esetlegesen
jelentkezı nagyobb mennyiségő csapadék esetén a víz
elvezetése a befogadóba.
2.) A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az
értékesítésre kerülı területrészt sorolja át a
forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes
vagyontárgyak közé, tekintettel arra, hogy a jövıben
nem szolgálja közvetlenül a kötelezı önkormányzati
feladat- és hatáskör ellátását.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs:
Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı
8./napirend
„Licenc értékesítési szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete számára szabálysértési nyilvántartó rendszer kiépítésére és
üzemeltetési szerzıdés a rendszer mőködtetésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(107. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: A szabálysértési nyilvántartó rendszer kiépítése és
üzemeltetése a Polgármesteri Hivatal beszerezése. Az elıirányzat szerepel a Hivatal
költségvetésében.
Máté Péter elnök-helyettes: A rendszernek mi a gyakorlati haszna?
Varga András osztályvezetı: Az adminisztráció szinte a nullára csökken, mert PDA-val
vagy mobiltelefonnal – még nincs eldöntve, hogy melyik készülék lesz – közvetlenül küldik
az adatokat. Közvetlen összeköttetés áll fenn a központi nyilvántartással. A már ilyen
rendszert mőködtetı települések tapasztalata szerint a rendszer bevezetésével 20-30%-kal nı
a kiszabott bírságok mértéke.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel 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
233/2013. (IX.4) határozata
Licenc értékesítési szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete
számára
szabálysértési
nyilvántartó
rendszer
kiépítésére és üzemeltetési szerzıdés a rendszer
mőködtetésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
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1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy a Polgármesteri Hivatal a „Licenc
értékesítési szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete számára
szabálysértési nyilvántartó rendszer kiépítésére és
üzemeltetési szerzıdés a rendszer mőködtetésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Mininform Kft.-vel
(6720 Szeged, Arany J. u. 7.) kösse meg a
szerzıdéseket.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa
az
ajánlattevıket
az
eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri az aljegyzıt a
szerzıdések aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 10.
Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett
aljegyzı

Máté Péter elnök-helyettes: Nem feltétlenül a napirendhez kapcsolódóan, de bejelentés
érkezett hozzá, így felkéri Varga Andrást, hogy nézzen utána, hogy milyen szankció jár azért,
ha a jelenlegi piac területén, a padokon napközben alkoholt fogyasztanak.
Kıvári László elnök: Folyamatos kritika éri a várost a nyilvános WC rossz nyitva tartásából
adódó többszöri zárva tartása miatt. A rendszer felülvizsgálatát javasolja a folyamatos nyitva
tartás érdekében. Jelenleg a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. kezelésében van, aki bérbe adta
egy másik gazdasági társaságnak.
9./napirend
Vizdár Csaba ingatlanvételi kérelme
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Részletesen ismerteti az elıterjesztést, a kérelmet, a terület
elhelyezkedését, az ezidáig elıfordult értékesítési gyakorlatot, továbbá, hogy a területet
hosszú évek óta a kérelmezı és családja mőveli, a szılı telepítését is ık végezték.
Kıvári László elnök: A bizottság hasonló helyzetekben alkalmazott döntéseinek átbeszélését
követıen a határozati javaslatot 150,- Ft/m² vételár megjelölésével javasolja elfogadni.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnök az általa mondott kiegészítéssel szavazásra teszi fel határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
234/2013. (IX.4) határozata
Vizdár Csaba ingatlanvételi kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
hozzájárul a 10594/2 hrsz-ú, szılı és út mővelési ágú,
1255 m2 alapterülető ingatlan értékesítéséhez Vizdár
Csaba részére 150 Ft/m2 vételár ellenében.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
10./napirend
Közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 1. forduló
(110. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: Az írásbeli anyaggal egyezıen ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel 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
235/2013. (IX.4) határozata
Közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett
pályázatok értékelésérıl – 1. forduló
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az
59/2013.
(III.28.)
szekszárdi
öh-ban
kapott
felhatalmazás alapján, a közcsatornára történı rákötés
támogatásának
pályázati
felhívására
beérkezett
pályázatokról az alábbi döntést hozza:
Támogatásra jogosult pályázatok:


Sebestyén Ferenc (Szekszárd, Szluha Gy. u. 7.)
Támogatás mértéke: 111.808.-Ft



Farkas Judit (Szekszárd, Halas u. 15.)
Támogatás mértéke: 150.000.-Ft
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2.)
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási
megállapodások
elkészítésére
és
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidı: 2013. szeptember 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

11./napirend
Szekszárdi Civil Kerekasztal támogatási kérelme az Európai Mobilitási Hét
programsorozat keretében a „torna és a néptánc” programelemek lebonyolításához
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szekszárdi Civil Kerekasztal egy
kérelmet nyújtott be a Bizottság felé, amelynek ismertetésére felkéri a Kerekasztal elnökét
Ácsné Oláh Gabriellát.
Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ismerteti az Európai
Mobilitási
Hét
rendezvénysorozat
szekszárdi
programsorozatához
kapcsolódó
mozgásprogramjaikat, amelynek lebonyolításához a Bizottságtól 10.000,- Ft támogatást
kérnének. Tájékoztatja továbbá a Bizottságot, hogy szervezetük nem bejegyzett önálló jogi
személy, így a Mentálhigiénés Mőhely, mint önálló jogi személy részére kérnék a támogatás
folyósítását, akik továbbadják az ı részükre az összeget.
Kıvári László elnök: Határozati javaslata, hogy a bizottság támogassa a kérelmet.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel 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
236/2013. (IX.4) határozata
A Szekszárdi Civil Kerekasztal támogatási
kérelmérıl a Mobilitási Hét program keretében
megrendezésre „torna és néptánc” programelemek
megvalósításához
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
2013. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülı
Európai Mobilitási Hét program keretében a
Mentálhigiénés Mőhely jogi személy részére a
Szekszárdi Civil Kerekasztal által megrendezésre kerülı
„torna és néptánc” programelemek lebonyolításához
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10.000,- Ft azaz Tízezer 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. szeptember 16.
1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı

Kıvári László elnök: Továbbá azzal a kéréssel fordulna Kerekasztal szervezeteihez, hogy az
Európai Mobilitási Hét alkalmával szervezett két tanösvény túra elıtt szervezzék meg a
tanösvények takarítását.
Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Továbbítja a kérést a
szervezetek felé és igyekeznek teljesíteni azt.
12./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára 7
intézmény (Garay János Általános Iskola, Babits Mihály Általános Iskola, Dienes
Valéria Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, I. Béla Gimnázium, Garay János
Gimnázium, Szekszárd Városi Pedagógiai Szakszolgálat) fénymásoló és nyomtató
berendezéseinek üzemeltetésére.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(109. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötött
megállapodásban a dologi kiadások megosztásáról volt döntés. Elsı lépésként azon
költségelemek meghatározása volt a cél, amelyek objektív módon elkülöníthetıek. Ilyenek a
fénymásolók és nyomtatók költségei, hiszen a kihelyezett papír költsége kerül
továbbszámlázásra a Klebersberg Intézményfenntartó számára. Meghívásos pályázati eljárás
során két érvényes pályázat érkezett. A pályázatnak két célja volt. Egyik a lapárak
mérséklése, a másik, hogy egyértelmővé váljon az a költséghányad, amely
továbbszámlázható. Sajnos szekszárdi pályázó nem nyújtott be ajánlatot. Az érvényes
ajánlatot benyújtó X-R Copy Kft. részletes felmérést követıen egy kimunkált ajánlatot küldött
meg. A jelenlegi rendszer gazdaságosabb kiváltásáról van szó. Az intézményekben lévı gépek
elzárásra kerülnek és a cég által mőködtetetett gépek meghibásodása esetén cseregépeként
mőködhetnek csak tovább. Ezen elızmények és háttérinformációk ismeretében kéri a
határozati javaslat elfogadását.
További kérdés hozzászólás nem volt.

16

Az elnök az általa mondott kiegészítéssel szavazásra teszi fel 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
237/2013. (IX.4) határozata
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára 7 intézmény (Garay János
Általános Iskola, Babits Mihály Általános Iskola,
Dienes Valéria Általános Iskola, Baka István
Általános Iskola, I. Béla Gimnázium, Garay János
Gimnázium,
Szekszárd
Városi
Pedagógiai
Szakszolgálat)
fénymásoló
és
nyomtató
berendezéseinek
üzemeltetésére.”
tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási
szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára 7 intézmény (Garay János Általános Iskola,
Babits Mihály Általános Iskola, Dienes Valéria
Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, I. Béla
Gimnázium, Garay János Gimnázium, Szekszárd Városi
Pedagógiai Szakszolgálat) fénymásoló és nyomtató
berendezéseinek üzemeltetésére.” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legelınyösebb ajánlatot tevı X-R Copy Kft. (7400
Kaposvár, Dózsa György u. 10.) kössön szerzıdést.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására,
valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013.szeptember 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

13./napirend
Zim-Bau Szolgáltató Kft. parkolóhely megváltásra vonatkozó kedvezmény megállapítási
kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Tájékoztatta a Bizottságot, hogy a ZIM-BAU Szolgáltató Kft. a nyári
idıszakban irodává minısítését kérte egy Béri Balogh Ádám utcai lakásnak. A minısítés
megváltoztatása okán jogszabály szerint 1 db parkolóhely megváltása került elıírásra. A
parkolóhely megváltásról a megállapodás meg is született, amellyel egyidejőleg a társaság
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egy kérelemmel fordult a Bizottsághoz a parkolóhely megváltásának 200.000,- Ft –os
megváltási díjának 100.000,- Ft-tal történı mérséklése iránt. A csökkentésnek a jogi
lehetısége fennáll.
Máté Péter elnök-helyettes: Amennyiben irodává minısítette az ingatlant, az egyben
feltételezi, hogy forgalmat generál, mert ügyfelek, munkavállalók érkeznek az irodába, amely
forgalomnövekedés okán a parkolóhely megváltási díj csökkentését nem támogatja.
Kıvári László elnök: Határozati javaslata, hogy a bizottság a parkolóhely megváltására
vonatkozó fizetési kedvezmény iránti kérelmet ne támogassa.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 nem szavazattal,
egyhangúlag elutasított és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
238/2013. (IX.4) határozata
Zim-Bau Szolgáltató Kft. parkolóhely megváltásra
vonatkozó kedvezmény megállapítási kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
ZIM-BAU Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám utca 80. III. emelet 11. ajtó szám alatti iroda 1 db
parkolóhelyének megváltására vonatkozó 100.000,- Ft
azaz Egyszázezer Forint fizetési kedvezmény iránti
kérelmét nem támogatja. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésrıl tájékoztassa a
kérelmezıt.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 15.
Herr Teréz fıépítész

14./ napirend
Egyebek
Kıvári László elnök: Az a kérése, hogy a Bizottság elızı idıszakba hozott határozatainak
teljesülésérıl készüljön kimutatás. Továbbá ismertette Bacsmai László plébános és Simon
Béla plébániai elnök levelét, amelyben a csíksomlyói búcsún résztvevı szekszárdi csoport
gyimesi vendéglátói októberi szekszárdi látogatásáról értesíti a Polgármester Urat és egyben
támogatást kér, hogy a kinti fogadtatáshoz hasonló vendéglátásban tudják részesíteni az
érkezıket. A Polgármester Úrral és a többi bizottsági elnökkel való egyeztetést követıen
javasolja, hogy a Bizottság következı ülésén térjen vissza a témára.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Fekete Lászlóval, a Szekszárdi Vasárnap fıszerkesztıjével
egyezetett egy figyelemfelkeltı újságcikk megjelenését, amelyben felhívja a városlakók
figyelmét az újonnan kialakult történelmi városmag megújulására, szépségére és annak
védelmének fontosságára, valamint az új közlekedési rend megismerésére és betartására.
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Sajnálatát fejezi ki, hogy az újságcikk a mai napig nem jelent meg. Továbbá megjegyzi, hogy
a Vármegyeháza kertjének bejárását követıen megállapította, hogy nincs egyetlen
szeméttároló kihelyezve, amelynek pótlását kéri. A Vármegyeháza kertjében kialakított
kilátótól rá lehet látni a Dózsa György utcai szociális bérlakásokra, ahol hatalmas a
rendetlenség, amelynek a takarítását javasolja, illetve a támfal is kipucolásra vár. Továbbá
kérdezi, hogy az építkezés megkezdése elıtt kihelyezett webkamera vissza kerül-e helyére?
Valamint javasolja, hogy a középiskolások önkéntes munka keretében legyenek bevonva a
közrend védelmébe, így például a közterület-felügyelık mellett járırözhetnének.
Märcz László igazgatóságvezetı: A kérdésekre válaszolva elıadja, hogy a múlt héten
megkereste ıt egy fotós a felújított városközponttal kapcsolatban. Akit tájékoztattak arról,
hogy a pótmunkálatok mikor állnak olyan stádiumban, amikor már a városközpont a teljes
fényében tetszeleg. Így várható, hogy hamarosan megjelenik az újságcikk. A Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. pótmunka keretein belül 15 db szemetest kér a kivitelezıtıl, amelyek
hamarosan kihelyezésre kerülnek a Vármegyeháza kertjében. A szükséglakások területének a
rendbetétele Bodó Kata kolléganı kezdeményezésére megindult. A webkamera nem a város
tulajdonát képezi, hanem egy cégét, így annak visszahelyezésérıl hatáskör hiányában nem tud
információt adni. Idény nyáron már volt lehetıség diákmunkára és a fiatalok éltek is vele.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Megköszöni a válaszokat, továbbá hiányérzetét fejezi ki, hogy a
köztéri szobrok mellett sehol nem található az alkotó neve és a mő címe. Javasolja kis
táblákon az alkotás mellé helyezni.
Kıvári László elnök: Megköszöni a javaslatot és tájékozatja a Bizottságot, hogy a
szobrokkal egyébként is foglalkozni kell, mert érkezett javaslat helyzetük módosítására is,
amelynek szükségességét meg kell vizsgálni.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 17 óra 00 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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