SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-19/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2013. december 19. (csütörtökön) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Dr.
Fajszi Lajos és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Csernus Péter, Ilosfai Gábor és Dr. Tóth Csaba Attila
bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Pál József igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Kovács Lászlóné osztályvezetı,

A jegyzı megbízásából: dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az alábbi napirendi pont levételét kéri
az elıterjesztı:
• 29./ napirend
A helyi védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos támogatási igény
(Az elıterjesztés késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Továbbá tájékoztatja a Bizottságot, hogy az alábbi elıterjesztések napirendre történı
felvételére érkezett javaslat:
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• Javaslat az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési
intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében elnyert pályázati
program átadására a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása számára
(299. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
• Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(301. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
• Hozzájárulás „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális
tartalmak és termékek elérhetıvé tételének támogatására” ROM-RKT-13-B0160 pályázaton elnyert támogatás megelılegezéséhez
(302. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
• A bizottsági keret felosztásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
• Javaslat a Béri Balogh Ádám utca 105. szám alatti garázs elé „Megállni tilos”
tábla kihelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított 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 Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(170. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
2./ napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
(271. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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4./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2014. évi illetménykiegészítésérıl (tervezet)
(287. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
5./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013.(….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(276. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Lászlóné osztályvezetı
6./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(272. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
7./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı
önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(277. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı, Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
8./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
9./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….) a nem
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
10./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(294. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3

11./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén
fizetendı díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(295. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
12./ napirend
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(296. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
13./ napirend
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyására
(289. számú közgyőlési elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
14./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belsı ellenırzési terve
(279. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Kajos Nikolett aljegyzı
15./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. évi munkaterve
(273. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
16./ napirend
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(281. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
17./ napirend
Az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(282. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
18./ napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” címő
pályázat önerı kiegészítésére
(286. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
19./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott plusz forrás
alapján a projekt módosított költségvetésének elfogadására
(290. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
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20./ napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi
játszóterek
szabványosítása
és
megújítása”
címő
pályázat módosításának jóváhagyására
(292. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
21./ napirend
A Szüret utca lakóinak kérelme
(167. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
22./ napirend
Papné Horváth Erzsébet kérelme
(168. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
23./ napirend
Nagy Csilla kérelme az 5-ös helyi járatú busz eredeti menetrendjének visszaállítására
(169. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
24./ napirend
Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítés”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(171. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
25./ napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére II” c. pályázat
keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(172. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
26./ napirend
A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. felkérése Szekszárd térkép készítésére
(173. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezetı
27./ napirend
A bizottsági keret felosztásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
28./ napirend
"Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A
Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre"
(174. számú bizottsági elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
29./ napirend
Javaslat önkormányzati útterület értékesítésére
(175. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
30./ napirend
Javaslat a Városi Bölcsıde Szekszárd, Perczel Mór utca 4. számú épületének
villámvédelmi berendezésének létesítésére
(176. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
31./ napirend
Mártonfai Dénes ingatlanvételi kérelme
(177. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
32./ napirend
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság kérelme
(178. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
33./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2014. évi munkaterve
(179. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
34./ napirend
A Szekszárdi Klímakör elnökségi döntésének jóváhagyása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
35./napirend
A Vörösmarty utca forgalmi rendjének változása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
36./ napirend
Javaslat a Béri Balogh Ádám utca 105. szám alatti garázs elé „Megállni tilos” tábla
kihelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
37./ napirend
Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(301. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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38./ napirend
Hozzájárulás „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetıvé tételének támogatására” ROM-RKT-13-B-0160 pályázaton elnyert
támogatás megelılegezéséhez
(302. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
39./ napirend
Javaslat az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési
intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében elnyert pályázati program
átadására a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása számára
(299. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
40./ napirend
Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás
önerejének biztosítására
(293. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
41./ napirend
Bizottsági elnöki indítvány
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
ZÁRT ÜLÉS
42./ napirend
Javaslat Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében történı hitel
felvételre
(291. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Tamási Anna osztályvezetı

1./ napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(170. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismertette az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: A lehetséges átcsoportosításokat meg kell nézni, mert indokolt esetben
a bizottsági keretbıl is fordítható pénz városüzemeltetési feladatokra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Majd megállapítja, hogy a Bizottság – határozathozatal nélkül – tudomásul vette Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
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2./ napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
(271. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı: Ismertette az elıterjesztést
Kıvári László elnök: A javaslata az, hogy a beszámoló támogatásán túl, a Bizottság hozzon
olyan döntést, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság keretének túllépése
okán kerüljön megvizsgálásra annak a lehetısége, hogy az Igazgatóság költségvetése a 2013.
éves költségvetésben megemelésre kerüljön.
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
320/2013. (XII.19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, azzal a javaslattal,
hogy a Városüzemeltetési
és
Városfejlesztési
Igazgatóság költségvetése a 2013. éves költségvetésben
kerüljön megemelésre.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Majd az elıterjesztésben szereplı javaslattal
szemben nem javasol díjemelést.
Märcz László igazgatóságvezetı: Tájékoztatást ad az elıterjesztésben szereplı szociális
temetésrıl szóló szabályozásról.
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Kıvári László elnök: Határozati javaslatként rögzíti, hogy a szociális temetés rendeletben
való megjelenésén túl a rezsicsökkentı eljárásokra való tekintettel nem javasolja az infláció
mértékével való díjnövekedést.
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
321/2013. (XII.19.) határozata
temetıkrıl
és
temetkezésrıl
szóló
rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
díjtételek 2013. évi mértékével egyezı összegő
megállapításának
javaslatával
a
Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a temetıkrıl és a temetkezésrıl
szóló 9/2003 (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

4./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2014. évi illetménykiegészítésérıl (tervezet)
(287. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Az elıterjesztés támogatását 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
322/2013. (XII.19.) határozata
a
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselık 2014. évi illetménykiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
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Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık 2014. évi
illetménykiegészítésérıl szóló rendeletet.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

5./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013.(….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(276. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Kovács Lászlóné osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Kérdezi, hogy igazolást kell hozni?
Kovács Lászlóné osztályvezetı: Igen, jövıre nagy feladat lesz átnézni a területeket, mert egy
részük ipari termelés alatt áll. Akik mezıgazdasági mővelésre használják és eddig nem
fizettek telekadót, azoktól igazolást kell bekérni a mentesség megállapítására.
Kıvári László elnök: Jövıre a falugazdászok átkerülnek a Kamarához. A kérdés arra irányul,
hogy nekik vagy a kamarai tanácsadóknak kell majd benyújtani?
Kovács Lászlóné osztályvezetı: Valójában az adózónak kell benyújtani, de a Hivatal
igyekszik rugalmasan eljárni.
Kıvári László elnök: Javasolja az elıterjesztés elfogadását.
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
323/2013. (XII.19.) határozata
a telekadóról szóló rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a telekadóról szóló
19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítását.
Határidı:
Felelıs:
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2013. december 19.
Kıvári László elnök

6./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(272. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását 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
324/2013. (XII.19.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési
Tervének 6. számú módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

7./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı
önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(277. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı, Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Az elıterjesztés támogatását 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
325/2013. (XII.19.) határozata
az önkormányzati segély kialakításával összefüggı
önkormányzati rendeletek módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja az önkormányzati segély
kialakításával összefüggı önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló rendeletet.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

8./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását a díjtételek
változatlanul hagyásával 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
326/2013. (XII.19.) határozata
a
kéményseprı-ipari
közszolgáltatási
díj
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról
szóló
30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletben szereplı
díjtételek módosítását nem javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

9./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….) a nem
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását a díjtételek
változatlanul hagyásával javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
327/2013. (XII.19.) határozata
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati
rendeletben
szereplı
díjak
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a nem
közmővel
összegyőjtött
háztartási
szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendeletben szereplı
díjtételek módosítását nem javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

10./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2013. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(294. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását a díjtételek
változatlanul hagyásával 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
328/2013. (XII.19.) határozata
a közterületek használatáról szóló rendeletben
szereplı díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati
rendeletben
szereplı
díjtételek
módosítását nem javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı:
Felelıs:
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2013. december 19.
Kıvári László elnök

11./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén
fizetendı díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(295. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását a díjtételek
változatlanul hagyásával 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
329/2013. (XII.19.) határozata
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele
esetén fizetendı díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevétele esetén fizetendı díjak módosítását nem
javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

12./ napirend
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(296. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását a díjtételek
változatlanul hagyásával 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
330/2013. (XII.19.) határozata
a piaci és a vásári díjtételekrıl
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek a díjtételek 2013. évi mértékével egyezı
összegben javasolja megállapítani a piaci és a vásári
díjtételeket.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

13./ napirend
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyására
(289. számú közgyőlési elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Az elıterjesztés vonatkozásában a jogi és
mindenfajta további szükséges egyeztetés megtörtént, így javasolja a szerzıdés jóváhagyását.
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
331/2013. (XII.19.) határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az
ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kftvel kötendı hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzıdést a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

14./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belsı ellenırzési terve
(279. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Kajos Nikolett aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
332/2013. (XII.19.) határozata
a 2014. évi belsı ellenırzési tervrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014.
évi belsı ellenırzési tervét a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

15./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. évi munkaterve
(273. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Az idıarányos szokásos sorrendben benne
vannak azok a témák, amelyeket a Közgyőlés tárgyalni szokott. Elfogadását 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
333/2013. (XII.19.) határozata
2014. évi munkatervrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 2014. évi munkatervét a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

16./ napirend
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(281. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását javasolja.
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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
334/2013. (XII.19.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
a
Cikói
Hulladékgazdálkodási
Társulás
társulási
megállapodásának módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

17./ napirend
Az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(282. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek elfogadását 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
335/2013. (XII.19.) határozata
az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és
Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az Elsı Magyar
Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
társulási megállapodásának módosítását.
Határidı:
Felelıs:

17

2013. december 19.
Kıvári László elnök

18./ napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” címő
pályázat önerı kiegészítésére
(286. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Támogatását 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
336/2013. (XII.19.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú város közösségi
közlekedésének fejlesztése” címő pályázat önerı
kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „Szekszárd
Megyei Jogú város közösségi közlekedésének
fejlesztése” címő pályázat önerı kiegészítését.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

19./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott plusz forrás
alapján a projekt módosított költségvetésének elfogadására
(290. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Támogatását 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
337/2013. (XII.19.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése „DDOP4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott
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plusz forrás
alapján a projekt
költségvetésének elfogadásáról

módosított

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei
Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat
keretében kapott plusz forrás alapján a projekt
módosított költségvetését.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

20./ napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi
játszóterek
szabványosítása
és
megújítása”
címő
pályázat módosításának jóváhagyására
(292. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Továbbá elmondja, hogy kevesebb pályázati
pénzt nyert az Önkormányzat, így csökkentett tartalommal való megvalósítást kezdeményezte
az Önkormányzat, amelyet a pályázat kiírója elfogadott.
Märcz László igazgatóságvezetı: Az elmondottaknak megfelelıen önerı csökkentésrıl
lenne szó.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Kérdezi, hogy lesznek olyan maradék játékok, amelyek a
körzetében elhelyezhetık.
Märcz László igazgatóságvezetı: Elmondja, hogy jelen pályázat keretében játék csoportok
kerülnek kihelyezésre, így maradék játék nem valószínő, hogy lesz, de jövıre megpróbálnak
valamit bıvíteni.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: További játékok kihelyezése nagyon indokolt lenne, mert a
létrejövı új utcákban (pl. Csend utca) sok kisgyermekes család él és egy-két játék van csak,
amelyet a gyerekek használni tudnak.
Máté Péter elnökhelyettes: Hangsúlyozza, hogy figyelni kell arra, hogy a játszótereken
legyen 10 - 20 % kisgyermek hintáztatására alkalmas hinta.
Kıvári László elnök: Az elıterjesztés támogatását 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
338/2013. (XII.19.) határozata
a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében
lévı
intézményi
és
közterületi
játszóterek
szabványosítása
és
megújítása”
címő
pályázat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a "Szekszárd MJV
Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ”
címő pályázat módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

21./ napirend
A Szüret utca lakóinak kérelme
(167. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelynek támogatását nem 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
339/2013. (XII.19.) határozata
a Szüret utca lakóinak 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 Szüret
utca lakóinak forgalomlassító borda kihelyezésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidı:
Felelıs:
22./ napirend
Papné Horváth Erzsébet kérelme
(168. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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2013. december 31.
Märcz László igazgatóság vezetı

Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Továbbá elmondja, hogy személyesen is
tapasztalva a nehézségeket, a Bocskai utca 15. szám elıtt a kérelemben javasolt „Megállni
tilos” tábla helyett, a „Várakozni tilos” tábla kihelyezését javasolja. A Szociális Központ elıtt
idıszakosan állnak, álláspontja szerint az nem olyan zavaró. Az óvoda elıtti terület
véleménye szerint több nehézséget okoz. Följebb ott van a tábla, amit senki nem vesz
figyelembe. Reggel és este borzasztó nehéz közlekedni, mert ott áll legalább 25 autó.
Többször nekifutott a Bizottság, de nincs olyan hely, ahol ki lehetne jelölni parkolóhelyet,
csak az intézmény udvarának a terhére valahol. Javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt a parkolási lehetıség kialakításának megvizsgálására.
Máté Péter elnökhelyettes: Az Óvodának és az Idısek Otthonának a bejárata miatt nehéz a
parkoló kialakítása. Az Idısek Otthonának pedig, ami van parkolója az olyan kicsi, hogy
mindig tele van. Persze fontos dolog, hogy sportoljanak és gyalogoljanak a gyerekek, de meg
kell nézni, hogy honnan. Azt, hogy az úton szaladgáljanak, azt senki nem szeretné. Minden
felelıs szülı a járda felé teszi ki a gyermekét. Ez sajnos egy adott helyzet. Az udvar kicsi,
abból nem lehet elvenni. Amíg nem sikerül valahol a parkoló kialakítása, addig sajnos ezt a
helyzetet el kell viselni.
Kıvári László elnök: Az Idısek Otthona melletti parkolás álláspontja szerint nem annyira
veszélyes, mert szemben a buszmegálló miatt kiszélesedik az út. Az Óvoda melletti rész több
kockázatot rejt magába, mert ott a kanyar is és fentrıl nagy sebességgel jönnek le. Elmondja,
hogy a tapasztalata azonban az, hogy az emberek udvariasak és figyelembe veszik az Óvoda
környéki közlekedési nehézségeket.
Märcz László igazgatóságvezetı: A Kadarka és a Hermann Ottó hasonló problémákat vet
fel.
Kıvári László elnök: Határozati javaslatként elmondja, hogy a Bocskai út. 15. szám elıtt
„Várakozni tilos” tábla kihelyezését támogatja, az Idısek Otthonánál pedig a Bizottság a tábla
kihelyezését nem támogatja, de egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt a parkoló kialakítási
lehetıségeinek megvizsgálására.
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
340/2013. (XII.19.) határozata
Papné Horváth Erzsébet 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 Papné
Horváth Erzsébet kérelme vonatkozásában
− a Bocskai u. 15. szám elıtt a „Várakozni tilos”
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tábla kihelyezését támogatja,
− a Mérey utcai Szociális Központ elıtt a „Megállni
tilos” tábla kihelyezését nem támogatja, és
egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az
intézmény környékén a parkolási lehetıségek
kialakításának megvizsgálására.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

23./ napirend
Nagy Csilla kérelme az 5-ös helyi járatú busz eredeti menetrendjének visszaállítására
(169. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Továbbá elmondja, hogy érkezett egy
kidolgozott anyag a Gemenc Volán Zrt.-tıl és tájékoztatja a Bizottságot, hogy kapott egy
cégtıl egy másik anyagot interneten, amelyben jelenleg most nem javasolják a régi menetrend
visszaállítását, de januárig vállalják a menetrend felülvizsgálatát és térítésmentes
javaslattételt, hogy mit lehetne tenni.
Máté Péter elnökhelyettes: Kérdezi, hogy ez a cég honnan ismeri a vitatott helyzetet.
Kıvári László elnök: Nem tudja. Határozati javaslatként elmondja, hogy a régi menetrend
visszaállítását nem támogatja a Bizottság, mert egy szakmai felülvizsgálat van folyamatban.
Máté Péter elnökhelyettes: Támogatja, hogy kerüljön felülvizsgálatra és tegyenek javaslatot,
mert ez a menetrend nagyon sok pénzbe került, és sok problémát vet fel. Buszmegállók
kerültek kialakításra és áthelyezésre, ezért út összeszőkült (pl. Garay tér). Át lett helyezve a
gyalogátkelı elé a buszmegálló. Nem biztos, hogy ezért, de azóta ott két ember meghalt. Ott
valóban nehéz és veszélyes a közlekedés. Személyes tapasztalatok okán a Közlekedési
Hatóság azon észrevételével is egyetért, hogy kerüljenek megvilágításra a
gyalogátkelıhelyek, mert a KRESZ módosítást követıen kialakult gyalogos közlekedési
morál és a szürkületi fények komoly nehézségeket okoznak a gépjármővel közlekedık
számára.
Kıvári László elnök: Egyet ért az elmondottakkal.
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
341/2013. (XII.19.) határozata
az 5-ös helyi járatú busz menetrendjérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
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Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1.
pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Nagy Csilla
kérelmét az 5-ös számú helyi járat régi menetrendjének
visszaállítására vonatkozóan egy szakmai felülvizsgálat
lefolytatására vonatkozó ajánlat befogadása okán nem
támogatja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Märcz László igazgatóság vezetı

24./ napirend
Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítés”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(171. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy áremelkedést
nem tartalmaz az ajánlat. Az emelkedést az okozza, hogy a Szekszárdi Kutyamenhely körüli
rész is bekerülne a mentesítendı területek közé.
Máté Péter elnökhelyettes: A probléma az, hogy a városban hemzsegnek a patkányok és
nehezen ellenırizhetı, hogy a vállalkozó teljesítése nem megfelelı vagy más körülmények
miatt alakult ki ez a helyzet.
Märcz László igazgatóságvezetı: Elmondja, hogy a közszolgáltatóknak is komolyan kellene
venni a patkányhelyzetet és annak kezelését. Elızı nap folyamán kapott egy bejelentést az
egyik óvodavezetıtıl, hogy a csoportszobában a gyerekek között szaladgál a patkány. Az
Alfa Novának ott van a hıközpontja, ott mennek a csövek az épület alatt, ott melegednek az
állatok és ha nagyon meleg van kimennek egy kicsit hősölni. Kapcsolatfelvétel megtörtént az
Alfa Nova Kft.-vel, aki ígéretet tett az ott lévı akna lezárására, de a patkányirtásról nem volt
jó véleménnyel.
Máté Péter elnökhelyettes: A csatornákban is van patkány, illetve a helyszíni bejárás
alkalmával tapasztalható volt, hogy a Magura patakban is komoly számban fürdıznek.
Märcz László igazgatóságvezetı: Elmondja, hogy a
csapadékcsatornákban az Önkormányzat csináltatja a patkányirtást.

gócpontokban

és

a

Kıvári László elnök: Javasolja az elıterjesztés támogatását.
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
342/2013. (XII.19.) határozata
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„Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózat
patkánymentesítés”
tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózat
patkánymentesítése”
tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok
alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Fauna-Higiénia Kkt.vel (7100 Szekszárd, Keselyősi út 7.) kössön
szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa
az
ajánlattevıket
az
eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Horváth István polgármester
Varga András osztályvezetı

25./ napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére II” c. pályázat
keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(172. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Az elıterjesztés elfogadását 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
343/2013. (XII.19.) határozata
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri
Hivatal részére II” c. pályázat keretében” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Informatikai
eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére
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II” c. pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
szerzıdéskötéstıl visszalépett Kvantum Kft. (7100
Szekszárd, Tartsay
u. 4.) helyett a második
legkedvezıbb ajánlatot adó Schneider Informatikai
Kft.-vel (Mártix Computer – Számítástechnikai
Szaküzlet és Szerviz, 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi
Albert utca 12.) kössön szerzıdést.
2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá
felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására,
valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére

Határidı:
Felelıs:

2013. december 20.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı

26./ napirend
A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. felkérése Szekszárd térkép készítésére
(173. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére 800.000,- Ft átadását javasolja a Cartographia Kft. általi 5000 példányszámú térkép
készítésére. A térképek értékesítésébıl származó bevétel pedig a Bizottság támogatása.
Máté Péter elnökhelyettes: Azt javasolja, hogy 800.000,- Ft kerüljön átadásra a Szekszárdi
Turisztikai Non-Profit Kft. részére a Cartográphia Kft. által benyújtott 5000 példányszámú
térkép elkészítésére. Továbbá a térképek értékesítésébıl származó bevételt a cég a készleten
lévı térképek fogyása alapján a térképek újranyomására vagy annak tartalma frissítésére és
megújítására fordíthatja. A térképek kiadási joga a Szekszárdi Turisztikai Kft.-t illeti meg, így
a Bizottság kéri, hogy a Kft. jelenjen meg viszonteladóként és keresse meg a helyi
könyvesboltokat, újságárusokat, benzinkutakat és a turisztikai célpontokat a térkép
továbbértékesítése céljából. Továbbá a Bizottság kéri, hogy a térképen szabadon lévı 8 darab
felület tartalma akként legyen kitöltve, hogy a turisztikailag kiemelt jelentıségő
önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, létesítmények kerüljenek megjelenítésre
úgy, hogy a térképen szabadon lévı adott helyre vonatkozó képi megjelenését az intézmény,
gazdasági társaság szabadon határozza meg, így a nyomat kialakításának költsége az adott
intézményt, társaságot terheli. A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. a fenti
intézményektıl, gazdasági társaságoktól a térképen való feltüntetésért pénzt nem kérhet.
Kıvári László elnök: Máté Péter elnökhelyettes úr határozati javaslatát elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
344/2013. (XII.19.) határozata
a szekszárdi várostérkép készítésérıl
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
2013. évi bizottsági keret terhére 800.000 Ft összegő
támogatást nyújt a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére az új szekszárdi várostérkép 5.000 példányban
történı elkészítéséhez.
2.)
A Bizottság jóváhagyja, hogy a Szekszárdi
Turisztikai Non-Profit Kft., a legkedvezıbb ajánlatot adó
Cartographia Kft.–vel kössön szerzıdést.
3.)
A Bizottság felkéri a Szekszárdi Turisztikai NonProfit Kft-t, hogy az új térkép látványtervét legkésıbb
2014. március 31-ig a Bizottság ülésén bemutassa.
4.)
A Bizottság felkéri a Szekszárdi Turisztikai NonProfit
Kft.-t,
hogy
gondoskodjon
kiadvány
könyvesboltokban, benzinkutakon, hírlapárusoknál, az
önkormányzati intézményeknél, gazdasági társaságoknál
és turisztikai célpontokban történı értékesítése
lehetıségének megteremtésérıl.
5.)
A Bizottság a térképen szabadon lévı 8 darab
felület tartalmát, akként határozza meg, hogy a
turisztikailag kiemelt jelentıségő önkormányzati
intézmények, gazdasági társaságok, létesítmények
kerüljenek megjelenítésre, úgy, hogy a térképen
szabadon lévı adott helyre vonatkozó képi megjelenését
az intézmény, gazdasági társaság szabadon határozza
meg, így a nyomat kialakításának költsége az adott
intézményt, társaságot terheli. A Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft. a fenti intézményektıl, gazdasági
társaságoktól a térképen való feltüntetésért pénzt nem
kérhet.
6.)
A Bizottság a fenti támogatási összeget annak
fejében nyújtja a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére, hogy a térképek értékesítésébıl származó
bevételt a cég a készleten lévı térképek fogyása alapján a
térképek újranyomására vagy annak tartalma frissítésére
és megújítására fordíthatja. A Bizottság egyben felkéri a
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-t, hogy 2014.
március 31-ét követıen a térképek fogyásáról
félévenként jelentést készítsen a Bizottság részére.
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Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Kıvári László elnök
Berlinger Attila ügyvezetı

27./ napirend
A bizottsági keret felosztásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 2013. évi bizottsági keretbıl kb.
1.700.000,- Ft még a szabadon felhasználható rész. Javasolja, hogy ebbıl az összegbıl
600.000,- Ft kerüljön átadásra a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósághoz a
szurdik takarítási munkálatok folytatására különös tekintettel a Tanösvényes szurdikra.
Továbbá kérdezi, hogy van-e az Igazgatóságnak, valami olyan pénzügyi okokból függı
projektje, ami kiemelt jelentıségő és a város lakosságát érinti.
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen, van ilyen projekt számtalan, de egy kis idıt szeretne
kérni a prioritási sorrend felállítására.
Máté Péter elnökhelyettes: Egy kutyafuttató létesítését javasolja. Szekszárd egy olyan város,
ahol nincs kutyafuttató, ezért a kutyások mindenhova viszik az állataikat. Más városokban
vannak ilyen létesítmények.
Kıvári László elnök: A kutyafuttató kialakításának költségeit nem ismeri, hogy ez egy
elégséges összeg lenne-e, avagy nem. Még egy dolog lenne, amelyet már Polgármester Úr is
megígért a Nagytisztelető Úrnak, hogy a templom mellé egy játszótér létesüljön.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Játszótér vonatkozásában az Otthon utcát javasolná, mert
rengeteg a gyerek a környéken és szinte nincsenek játszótéri eszközök.
Märcz László igazgatóságvezetı: A 2013. év vége nagyon közel van. Bármely beruházást,
amelyrıl dönt a Bizottság még idén meg kellene valósítani, de legalábbis a szerzıdéskötési
eljárást le kellene bonyolítani. Az említett összes beruházás az Igazgatóság hatáskörébe
tartozik. Azt javasolja a Bizottságnak, hogy kerüljön átadásra a keret a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Igazgatóság részére és akkor a fennálló szők idıkeretre tekintet nélkül a
jövı évi költségvetésük terhére bizottsági jóváhagyással megalapozottan lehet dönteni az
összeg felhasználásáról.
Kıvári László elnök: Támogatja a javaslatot és határozati javaslatként elmondja, hogy a
2013. évi fennmaradó bizottsági keret egészében kerüljön átadásra a Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Igazgatóság részére, amelybıl 600.000,- Ft összeget az Igazgatóság a szurdik
takarítási tevékenység folytatására köteles fordítani, különös tekintettel a tanösvényes
szurdikra, a további összeget pedig a kiemelt jelentıségő városüzemeltetési feladatok
ellátására.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
345/2013. (XII.19.) határozata
a bizottsági keret felosztásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
2013. évi keretének fennmaradó összegét a
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
2013. évi költségvetésébe kéri átcsoportosítani az
alábbi tevékenységek ellátására:
- A Bizottság 600.000 Ft összeget a szurdik
takarítási tevékenység folytatására különíti el,
kiemelt jelentıséggel a tanösvényes szurdikra.
-

A fentieket követıen fennmaradó összeget a
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
a kiemelt jelentıségő városüzemeltetési feladatok
ellátására köteles fordítani.

2.) A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
az átcsoportosított összeg felhasználásáról a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az igénybe
vételt követıen beszámolót nyújt be.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóságvezetı

28./ napirend
"Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A
Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre"
(174. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Az elıterjesztés támogatását 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
346/2013. (XII.19.) határozata
"Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a
„DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi Városi
bıvítése”
c.
pályázat
keretében
Bölcsıde
28

eszközbeszerzésre tárgyú
eljárás eredményérıl

meghívásos

pályázati

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Szállítási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a
„DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi
Városi Bölcsıde bıvítése” c. pályázat keretében
eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat mind a négy rész tekintetében
a legkedvezıbb ajánlatot tevı HOR Zrt.-vel (1076
Budapest Péterfy S. utca 7.) kössön szerzıdést,
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá
felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására, az
aljegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı

29./ napirend
Javaslat önkormányzati útterület értékesítésére
(175. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Elmondja, hogy Trick József megkereste fogadóórán és
tájékoztatta arról, hogy számára ez egy nyőg, de megvásárolná a területet, feltöri, megcsinálja
és be is keríti. A fennálló áldatlan helyzetet megoldja. Erre való tekintettel kéri az ingatlan
vételárának megállapítását.
Märcz László igazgatóságvezetı: Az Elnökhelyettes Úr által elmondottakat megerısítve
részletesen ismerteti a kialakult helyzetet.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: 50 Ft/m² vételár megállapítását javasolja.
Máté Péter elnökhelyettes: Az elhangzottakra tekintettel vízmosás árában történı eladást
javasol.
Märcz László igazgatóságvezetı: 50 Ft/m² vételáron adott el az Önkormányzat vízmosást.
Ez egy teljesen egyedi helyzet.
Kıvári László elnök: 50 Ft/m² vételár megállapítását javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
347/2013. (XII.19.) határozata
az önkormányzati útterület értékesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített hatáskörében eljárva jóváhagyja az
elıterjesztés mellékletét képezı helyszínrajz alapján a
7520, 7529/1 és 7531 hrsz-ú ingatlanokat érintı
telekhatár-rendezést. A Bizottság hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban lévı 7520 hrsz-ú ingatlan
cca. 120 m2 nagyságú területrészének a 7529/1 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa részére történı értékesítéséhez 50
Ft/m2 vételár ellenében. A telekalakítással kapcsolatos
költségek a feleket egyenlı arányban terhelik.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Märcz László igazgatóságvezetı

30./ napirend
Javaslat a Városi Bölcsıde Szekszárd, Perczel Mór utca 4. számú épületének
villámvédelmi berendezésének létesítésére
(176. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A benyújtott árajánlatokban szereplı összegeket eltúlzottnak
találta.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Egyet ért az ajánlatok túlzott mértékével. Véleménye szerint
maximum 500.000,- Ft összegbe kerülhet a villámvédelem kialakítása.
Máté Péter elnökhelyettes: A magas árakra való tekintettel további árajánlatok bekérését
javasolja. A kivitelezés határidejérıl érdeklıdik.
Märcz László igazgatóságvezetı: Idıt kér, míg utána néz a pályázat pontos feltételeinek.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a Bizottság úgy foglaljon állást, hogy a relatíve magas
ár miatt további ajánlatok bekérését írja elı.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
348/2013. (XII.19.) határozata
a Városi Bölcsıde Szekszárd, Perczel Mór utca 4.
számú épületének villámvédelmi berendezésének
létesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
„SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsıde Szekszárd,
Perczel Mór utca 4. számú épületének villámvédelmi
berendezésének létesítése, meglévı villámvédelmi
kiviteli tervek alapján” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti eljárásban a beérkezett árajánlatok relatív magas
árára tekintettel a Polgármesteri Hivatalt további
ajánlatok bekérésére kéri fel.
Határidı: 2014. január 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
31./ napirend
Mártonfai Dénes ingatlanvételi kérelme
(177. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: Kérdezi, hogy a terület ezidáig nem volt bérbe adva?
Märcz László igazgatóságvezetı: Nem.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Javasolja, hogy a faértékkel növelt ár/m² kerüljön
meghatározásra.
Kıvári László elnök: 140,- Ft/m² vételárra tesz 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
349/2013. (XII.19.) határozata
Mártonfai Dénes ingatlanvételi kérelmérıl

31

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített hatáskörében eljárva 140,– Ft/m2
egységáron hozzájárul az önkormányzati tulajdonban
lévı szekszárdi 9153/1 hrsz-ú, erdı és legelı mővelési
ágú ingatlan értékesítéséhez Mártonfai Dénes 7191
Hıgyész, Zrínyi u. 1. szám alatti lakos részére.
Határidı: 2014. február 28.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
32./ napirend
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság kérelme
(178. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
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
350/2013. (XII.19.) határozata
a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja, hogy a 2013. évi karácsonyi vásár közterülethasználati díját Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Igazgatóság a Garay tér, Béla király tér és a Szent István
tér
2013.
évi
díszkivilágításának
bıvítésére,
üzemeltetésére, valamint a Betlehem díszítésére és a
Város Karácsonyfájára új díszek vásárlására fordítsa.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 20.
Märcz László igazgatóságvezetı

33./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2014. évi munkaterve
(179. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
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Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést. Továbbá javasolja, hogy a közterület –
felügyelet beszámolója a január ülésen kerüljön napirendre, illetve a Zöldtárs Alapítvány
szerzıdés szerinti beszámolója kerüljön be a munkatervbe. Ezen módosításokkal javasolja
elfogadni az elıterjesztést.
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
351/2013. (XII.19.) határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. évi
munkatervérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
2014. évi bizottsági munkatervét a határozat
mellékletében foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László GPB elnök

34./ napirend
A Szekszárdi Klímakör elnökségi döntésének jóváhagyása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Szekszárdi Klímakör Elnöksége a
most körbeadott dokumentum alapján 2012. szeptember 04. napján döntött a SzekszárdParásztai Birtok és Környezetvédı Egyesület, a Magyar Rákellenes Liga, az 1. számú óvoda
három tagintézménye és a Magyar Madártani Egyesület Szekszárdi Csoportjának
dokumentum szerinti támogatásáról. A támogatás együttes 1.085.000,- Ft összege a mai napig
nem került átutalásra a klímakoordinátori feladatokat ellátó Zöldtárs Környezetvédelmi
Alapítvány számlájára. A soron következı Közgyőlés tárgyalja a költségvetés módosítását,
amely tartalmazza ezt az összeget, amely azonban nem kerül átutalásra az Alapítvány részére,
hanem a Polgármesteri Hivatal köti meg a megállapodásokat. Javasolja, hogy a Bizottság a
Szekszárdi Klímakör 2012. szeptember 04. napi döntését hagyja jóvá és kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt a megállapodások megkötésére.
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
352/2013. (XII.19.) határozata

33

a Szekszárdi
jóváhagyásáról

Klímakör

elnökségi

döntésének

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a költségvetésrıl szóló rendelet
módosítására vonatkozó pozitív döntése esetén
jóváhagyja a Szekszárdi Klímakör 2012. szeptember 04.
napon hozott támogatásokról szóló döntését és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások
megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

35./napirend
A Vörösmarty utca forgalmi rendjének változása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Schmidt Krisztián útügyi
referens és Máté Péter elnökhelyettes együttes helyszíni bejárását követıen a körbeadott rajz
szerint kerülne kialakításra a Vörösmarty utca parkolási rendje.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kérdezi, hogy az Ügyészség mögött az oszlopok ki lesznek-e
véve, mert jelenleg életveszélyes a megoldás.
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen, korlátos kialakítás lesz helyette.
Máté Péter elnökhelyettes: Elmondja, hogy az Ügyészség mögött a most kialakított oszlopos
mozgássérült bejáró helyett egy keskenyebb korlátos bejárat kerül kialakításra, amely csak 70
cm-t vesz el az útból és nem a jelenlegi 1,5 m-t. A parkolóhelyek a rajz szerint kerülnek
kialakításra. A Börtön az épület elıtt kap parkolóhelyet. A Bíróság és az Ügyészség
megkapja a helyeket. Lesz egy mozgáskorlátozott parkoló. Az ott lévı orvosi rendelı részére
is biztosításra kerül egy parkolóhely. A dolgozók, akik eddig ott parkoltak, ezentúl az udvaron
kell, hogy parkoljanak. Ennél többet nem lehet kihozni ebbıl a helybıl. A Börtön és az
Ügyészség is ragaszkodik a fal melletti átláthatósághoz, így arra az oldalra nem lehet parkolót
létesíteni.
Kıvári László elnök: Az elıterjesztés támogatását 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
353/2013. (XII.19.) határozata
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a Vörösmarty utca forgalmi rendjének változásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja a Vörösmarty utca módosított forgalmi
rendjének kialakítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. január 30.
Märcz László igazgatóságvezetı

36./ napirend
Javaslat a Béri Balogh Ádám utca 105. szám alatti garázs elé „Megállni tilos” tábla
kihelyezésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Béri Balogh Ádám utca 105. számú
lépcsıház alatti garázs tulajdonosa több alkalommal megkereste és a helyszínen megmutatta,
hogy a garázsok elé gépkocsival folyamatosan beállnak és így lehetetlen a garázs
rendeltetésszerő használata, a saját gépjármővel való ki- és beállás, ezért kéri a Bizottságtól,
hogy a garázs elé egy „Megállni tilos” táblát kihelyezni szíveskedjék. Elmondja, hogy
személyesen volt kint a helyszínen és a panasz teljesen jogos, így határozati javaslatként a
„Megállni tilos” tábla kihelyezésére tesz 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
354/2013. (XII.19.) határozata
„Megállni tilos” tábla kihelyezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 105. számhoz
tartozó garázsok elé jóváhagyja a „Megállni tilos” tábla
kihelyezését.
Határidı:
Felelıs:

2014. január 30.
Märcz László igazgatóságvezetı

37./ napirend
Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(301. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelyet támogatásra javasol.
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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
355/2013. (XII.19.) határozata
a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárdi
Rendırkapitányság támogatását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

38./ napirend
Hozzájárulás „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetıvé tételének támogatására” ROM-RKT-13-B-0160 pályázaton elnyert
támogatás megelılegezéséhez
(302. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kérdezi, hogy a költségvetést érinti?
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Elmondja, hogy a jövı évi költségvetést érinti az
elıterjesztés.
Kıvári László elnök: Az elıterjesztés támogatását 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
356/2013. (XII.19.) határozata
a „roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetıvé tételének
támogatására” ROM-RKT-13-B-0160 pályázaton
elnyert támogatás megelılegezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „roma kulturális
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események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetıvé tételének támogatására” ROMRKT-13-B-0160
pályázaton
elnyert
támogatás
megelılegezését.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

39./ napirend
Javaslat az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési
intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében elnyert pályázati program
átadására a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása számára
(299. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést, amelyet támogatásra javasol.
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
357/2013. (XII.19.) határozata
az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a
DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése címő
pályázati konstrukció keretében elnyert pályázati
program átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja az 1. számú Óvoda
Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési
intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció
keretében elnyert pályázati program Szekszárd és Szálka
Óvodafenntartó Társulása számára történı átadását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

40./ napirend
Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás
önerejének biztosítására
(293. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Továbbá elmondja, hogy
együttmőködési megállapodás van a Cinka Dőlınél, ahol el is készült a beruházás, ott minden
rendben van a lakossági kötelezettségvállalással. A többinél még csak szándéknyilatkozat
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van, együttmőködési megállapodás nem is várható a beruházás megkezdéséig. Ezekben az
esetekben viszont, ha a 2/3-ad aláírja a költségek vállalását, amely meg is történt, akkor a
további 1/3-tól adók módjára behajtható.
Kıvári László elnök: Lisztes völgyiek folyamatosan érdeklıdnek a beruházásról. Fontos
lenne a befejezése. Fontos lenne a folytatás, mert a pályázat szerint, ha az 50 % nem valósul
meg, akkor az elkészültek költségeit a városnak kell állnia, nem lehet igénybe venni a
támogatást.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Biztosítékként javasolja, hogy jöjjön létre egy megállapodás
a Szekszárdi Meliorációs Kft. és az Önkormányzat között, hogy a lakosok által befizetett
összeg kedvezményezettje az Önkormányzat lesz.
Kıvári László elnök: A lakossági hozzájárulás Önkormányzathoz történı befizetésének
biztosításának javaslatával bıvítetten javasolja az elıterjesztés támogatását.
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
358/2013. (XII.19.) határozata
a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére
irányuló beruházás önerejének biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
lakossági hozzájárulás Önkormányzathoz történı
befizetésének biztosításának javaslatával a Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
a
melioráció
közösségi
létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás
önerejének biztosítását.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

41./ napirend
Bizottsági elnöki indítvány
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Csernus Péter bizottsági tag
elfoglaltságára való tekintettel lemond a bizottsági tagságáról. Elıterjeszti, hogy a lemondás
okán a Bizottság éljen javaslattal a Közgyőlésnek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
létszámának 7 fırıl 5 fıre történı csökkentése vonatkozásában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
359/2013. (XII.19.) határozata
a bizottsági elnöki indítványról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Közgyőlésnek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
létszámának öt fıre történı módosítását javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. december 19.
Kıvári László elnök

További nyílt ülésen lévı napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 11 óra 00 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı
Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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