SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: III. 79-50/2011.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2011. december 13-án 14 óra 09 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Fajszi Lajos,
Szabó Zsolt bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Csernus Péter, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Herr Teréz fıépítész
Kovács Lászlóné osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
Katz Zoltánné kertész
Bérces János energetikus
Buncsek Attila pályázati referens
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

dr. Fenyıházy Elemér jogtanácsos
Balogh János ALFA-NOVA Kft. területi igazgató
Csukle Tibor ALFA-NOVA Kft.
Bálint Zoltán Szd-i Vagyonkezelı Kft. igazgató
Nyakas Gábor Panteon Kft. igazgató
Kerekes László Szd-i Ipari Park Kft. igazgató
Bakodi Róbert Szd-i Polgárır Egyesület elnök
Huszár Tibor CAMINUS Kft. igazgató
Csausity Éva JASZLICE Alapítvány képviselıje

Az elnök az ülést 14 óra 09 perckor megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 3
tag van jelen, a bizottság határozatképtelen.
A bizottság informális keretek között kezdi meg ülését és meghallgatja Balogh János az ALFA
NOVA Kft. területi igazgatójának tájékoztatóját a távhıszolgáltatást illetıen.
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Balogh János: A benyújtott rendelettervezetben nem az ALFA NOVA Kft. igényei jelennek meg,
hanem az elmúlt idıszakban megjelent jogszabályváltozások tették szükségessé. A cég nem kíván új
árat jóváhagyatni, a 2008-ban megállapított ár van még ma is hatályban.
A megjelent rendeletek új fogalmakat is meghatároznak, pl. külön kezelt intézmény. Egy
augusztusban megjelent jogszabály újraszabályozta a használati melegvíz felosztását. Eddig ez úgy
történt, hogy a fogyasztónál meg lett mérve, hogy mennyit használt és annyit számlázott ki a cég. A
rendelet úgy módosult, hogy a vízórákat költségosztónak nevezi. Egy lakóközösségben az egyedi
vízórákkal megmért vízmennyiség általában kevesebb volt, mint a vízmő által mért vízmennyiség. A
különbözetet pedig a távhıszolgáltató viselte.
Máté Péter: A használati melegvíz hány fokos?
Balogh János: 40 fokos. Elmondja, hogy a hatályos szabályok szerint a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
határozza meg a távhı szolgáltatás árát és a szolgáltató havonta kap árkiegészítést. A földgáz ára
hektikusan változik, ezt nehéz lenne önkormányzati rendeletben követni. A korrekt megállapítás
végett le kellett adni az elmúlt évek költségeit, amely alapján kiszámolták a támogatás mértékét.
Kıvári László: Kéri, hogy röviden tájékoztassa az igazgató a bizottságot a közelmúltban lezajlott
csıcserékkel kapcsolatban. Milyen az együttmőködés a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel?
Balogh János: A kapcsolatot felvették a céggel, a kapcsolat korrekt, több vonatkozásban javaslatai
vannak a Vagyonkezelı Kft-nek, amelyeket igyekeznek megvalósítani. A csıcserék megvalósítása egy
KEOP pályázat keretein belül történt.
Csukle Tibor: A beruházás a tavalyi évben kezdıdött és idén fejezıdött be. 2000 m nagy átmérıjő csı
került elhelyezésre a városban. Ezzel csökkent a hıveszteség és egy nagyobb üzembiztonságú
rendszer jött létre. A pályázat lezárult, az elszámolási szakaszban vannak.
Balogh János: A vezeték csere program lényegesen nagyobb, mint amit most a KEOP pályázat
lehetıvé tett.
Fajszi Lajos bizottsági tag 14 óra 31 perkor megérkezik az ülésterembe, jelen van 4 fı bizottsági tag.
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
-

CAMINUS Kft. összefoglaló jelentése – Elıterjesztı: Huszár Tibor igazgató; írásbeli
beszámoló
Javaslat a Sió és Dunamenti Víziközmő Társulás és a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
között kötendı kölcsönszerzıdés jóváhagyására – 332. sz. elıterjesztés
Javaslat részletfizetési megállapodás kötésére Magyar Telekom Nyrt-vel alépítménybérlet
szolgáltatásának igénybevételére – 331. sz. elıterjesztés – zárt ülésre

Buncsek Attila: Javasolja az alábbi szóbeli elıterjesztés „Egyebek” napirenden belül történı
tárgyalását: „Javaslat „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, - Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” azonosítójú
pályázathoz állagmegóvó beruházásokra keretösszeg biztosítására”
Märcz László: Javasolja, hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretében tárgyalja meg az
alábbi szóbeli elıterjesztést: „Szekszárd Város közvilágításának korszerősítéséhez szükséges mőszaki
tanulmányterv készítése tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye”.
Varga András: - külterületi ingatlanok értékesítése
- szurdikok állapotfelmérése
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További kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott kiegészítésekkel
együtt - , melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:

NAPIREND
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(307. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Balogh János területi igazgató
2./ napirendi pont
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására (tervezet)
(325. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
3./ napirendi pont
Javaslat a volt „Szılıhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
4./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
(171. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
5./ napirendi pont
Tárgyi eszköz (földkábel) térítés nélküli átadás-átvétele
(168. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgató
6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(310. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Katz Zoltánné kertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. igazgató
7./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárır Egyesület 2011. III. negyedévi beszámolója
(174. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnök
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8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról(tervezet)
(329. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Meghívott: Artim Andrásné Alisca Terra Kft. ügyvezetı igazgató
9./ napirendi pont
Javaslat a Sió és Dunamenti Víziközmő Társulás és a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. között
kötendı kölcsönszerzıdés jóváhagyására
(332. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné Alisca Terra Kft. ügyvezetı igazgató
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról( t e r v e z e t )
(322. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Bérces János energetikus
Meghívott: Huszár Tibor CAMINUS Kft igazgató
12./ napirendi pont
Caminus Kft. összefoglaló jelentés
(írásbeli beszámoló)
Meghívott: Huszár Tibor CAMINUS Kft igazgató
13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(313. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia fımunkatárs
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14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak használatáról szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(312. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia fımunkatárs
15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(326. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet )
(327. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belsı ellenırzési terve
(317. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
számú határozatának módosítása
(324. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
19./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2011. (……) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(321. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Herr Teréz fıépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
20./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
(315. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
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21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi munkaterve
(311. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı
22./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……) önkormányzati
rendelete az építményadóról (tervezet)
(319. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
23./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(308. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
24./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(309. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
25./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány támogatási kérelmére
(170. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Tóth Csaba Attila képviselı
26./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázathoz
tartozó
tájékoztatási,
nyilvánosságbiztosítási, kommunikációs és PR-feladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(169. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
27./ napirendi pont
„Szállítási
szerzıdés
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
kódszámú,
Hevesy
György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök
beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(172. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
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28./ napirendi pont
Szekszárd, Kadarka u. 74. szám alatti Dr. Kelemen József Idısek Otthona korszerősítésére
vonatkozó pályázati tervdokumentációjának elkészítése
(173. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
29./ napirendi pont
Egyebek
-

-

-

Javaslat „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, - Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása”
azonosítójú pályázathoz állagmegóvó beruházásokra keretösszeg biztosítására – elıadó:
Buncsek Attila pályázati referens és Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. igazgató
Szekszárd Város közvilágításának korszerősítéséhez szükséges mőszaki tanulmányterv
készítése tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye – elıadó: Märcz László
igazgatóságvezetı
Külterületi ingatlanok értékesítése
Szurdikok állapotfelmérése

Zárt ülés
30./ napirendi pont
Javaslat részletfizetési megállapodás kötésére Magyar Telekom Nyrt-vel alépítménybérlet
szolgáltatásának igénybevételére
(331. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
31./ napirendi pont
Javaslat a 23/9 és a 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
(328. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(307. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Balogh János területi igazgató
Balogh János: Nem kívánja kiegészíteni a korábban elmondottakat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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444/2011. (XII.13.) GPB határozat
A távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
2./ napirendi pont
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására (tervezet)
(325. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: Nem feltétlenül kellene egybıl árat emelni a vásárban. A negyedéves vagy féléves bérlet
vásárlása gyakoribb?
Bálint Zoltán: Igen, éves bérletet viszont alig vásárolnak. Egyelıre nem tudják, hogy mennyi lesz az
árbevétele a cégnek. A bérleten felül helypénz is van. A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. 130.000 Ft+áfa
összeget fizet havonta az önkormányzatnak a vásártér üzemeltetéséért.
Szabó Zsolt: Javasolja, hogy késıbb emeljenek árat a vásárban, ne január 1-tıl.
Bálint Zoltán: Természetesen nincs akadálya, azonban cserében azt kéri, hogy önkormányzat se
emeljen addig árat velük szemben.
Kıvári László: Azt kellene eldöntenie a bizottságnak, hogy most egyszerre emeljen nagyobb összeget,
vagy most valamekkorát és évközben ismét. Nem javasolja, hogy a piacon az asztalok díja 150 Ft-ról
250 Ft-ra emelkedjen, mivel egyszerre nagy tételnek tartja.
Bálint Zoltán: A piac esetében az is lényeges kérdés, hogy meddig van ott helyileg és ha el is kell
költöznie, akkor az milyen adottságokkal fog bírni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a vásári díjtételek ne kerüljenek emelésre, a piaci díjtételek a
javaslatban foglaltak szerint kerüljenek emelésre azzal a módosítással, hogy a piaci asztalok napi díja
200 Ft-ra emelkedjen a javaslatban szereplı 250 Ft helyett.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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445/2011. (XII.13.) GPB határozat
A vásári és piaci díjtételek módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a vásárokkal kapcsolatos díjtételek
növelését nem javasolja elfogadásra.
2. A Bizottság a piacokkal kapcsolatos díjtételek
növelésére tett javaslatot azzal a módosítással
javasolja elfogadásra a Közgyőlésnek, hogy a
piaci asztalok napi helypénze 150 Ft/db árról
200 Ft/db árra emelkedjen – a javaslatban
szereplı 250 Ft/db ár helyett.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
3./ napirendi pont
Javaslat a volt „Szılıhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztést. Bérleti szerzıdés a késıbbiekben készülne, a pályázat
beadásához erre még nincs szükség.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 14 óra 59 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı
bizottsági tag.
Fajszi Lajos: Körbejárták az épületet és megnézték, hogy mit lehetne csinálni. Jelenleg a könyvtár
nem üzemel. Hozzáteszi, hogy nem az óvoda helyén lenne, hanem a könyvtár által korábban használt
helyiségekben. Lenne igény az elképzelésre.
Csausity Éva: Már rendelkezik egy mőködı családi napközivel. Nagy a kereslet a kiskorú gyermekek
elhelyezésére a városban. Szılıhegy környékén ilyen lehetıség nincs, a volt könyvtár, a szılıhegyi
óvoda mellett kiváló lehetıséget jelentene egy családi napközi kialakítására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
446/2011. (XII.13.) GPB határozat
A
„Szılıhegyi
óvoda”
épületrészének
bérbeadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a „Szılıhegyi óvoda” épületrészének bérbeadására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
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Felelıs: Kıvári László GPB elnök

4./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
(171. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A túlmunka elrendelése munkaidı után, illetve hétvégén a Vagyonkezelı Kft.
hatáskörébe tartozik?
Bálint Zoltán: Részben igen. Az intézmény megrendeli, a cég pedig kiadja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
447/2011. (XII.13.) GPB határozat
Karbantartási szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata között, az önkormányzati
intézmények karbantartási feladatainak ellátásáról
szóló szerzıdést az alábbiak szerint módosítsa és
egészítse ki:
1. A szerzıdés 3.1. pontjában meghatározott
teljesítmény elszámolási tarifa alapján a
szerzıdés tegye lehetıvé a munkaidın túli
munkavégzés 15%-os mértékő, illetve a
pihenı- és munkaszüneti napokon történı
munkavégzés esetében a 100%-os mértékő
elszámolást és az intézményeknek való
továbbszámlázást.
2. A szerzıdés kiegészítése azzal, hogy a fizetett
ünnepi díjazás, a szabadság idejére fizetett
távolléti díj, illetve a betegszabadság, táppénz
is elszámolható legyen.
3. A szerzıdés kiegészítése azzal, hogy a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. által végzett
gépi munkák költsége is meghatározott legyen,
melyre a javaslat a következı:
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−

traktorral végzett főnyírási munkák
főgyőjtıvel: 3.000
Ft/üzemóra+ÁFA
(üzemanyag nem kerül feszámításra)

−

főnyírás
egyéb
Ft/óra+ÁFA

eszközzel:2.500
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−

hóeltakarítás
traktorral:
3.000
Ft/üzemóra+ÁFA (üzemanyag nem kerül
feszámításra)

Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Pál József igazgatóságvezetı
Bálint Zoltán igazgató
5./ napirendi pont
Tárgyi eszköz (földkábel) térítés nélküli átadás-átvétele
(168. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgató
Kerekes László: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy az E-ON Zrt. fizesse meg az áfa összegét,
hiszen ık vissza tudják igényelni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
448/2011. (XII.13.) GPB határozat
Tárgyi eszköz (földkábel) átadás-átvétele
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága javasolja, hogy a Szekszárdi Ipari
Park Damjanich utca felıli feltárása során az
E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
tulajdonában lévı – az építkezés következtében
áthelyezett - 22 Kv-os földkábel az E-ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. részére átadásra
kerüljön azzal, hogy az áfa összegét az E-ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Szekszárdi
Ipari Park Kft. részére megtéríti.
2. Az átadásról szóló szerzıdéstervezet a
határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Kerekes László Szekszárdi Ipari Park
Kft. ügyvezetı igazgató
6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(310. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Katz Zoltánné kertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. igazgató
Katz Zoltánné: Ismerteti az elıterjesztést.
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Kıvári László: A megváltásokat is emelni kell? Érdemes 4 %-kal emelni? Az üzemeltetı min szeretne
változtatni a temetıben a következı évben? Van erre már valamilyen javaslat?
Nyakas Gábor: A módosítások velük egyeztetve kerültek a rendelettervezetbe.
Kıvári László: Javasolja, hogy foglalkozzanak azzal a kérdéssel, hogy fel kellene újítani a székeket,
valamint hogy nyáron gyakran kihozzák a ravatalból az elhunytat és a tőzı napon tartják.
Katz Zoltánné: Olyan szerzıdése van az önkormányzatnak a céggel, hogy minden egyes munka
egyedileg van elszámolva. A kezdeményezés általában innen az önkormányzattól megy és
egyeztetnek, hogy adott év költségvetésébe mi fér bele. A nyári árnyékolással kapcsolatban
egyeztetést fognak lefolytatni, hogy mivel lehetne a minimumfeltételeknek megfelelni.
Nyakas Gábor: Minden felvetés megvalósítása attól függ, hogy az önkormányzatnak van-e anyagi
lehetısége arra, hogy ezeket megvalósítsa.
Kıvári László: Kéri, hogy karácsonykor, valamint szilveszterkor ne 17 órakor zárjon, hanem
hosszított nyitva tartás legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
449/2011. (XII.13.) GPB határozat
A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
9/2003.(IV.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

7./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárır Egyesület 2011. III. negyedévi beszámolója
(174. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárır Egyesület elnök
Kıvári László: Új támogatási rendszert kellene kidolgozni a jelenlegi negyedéves beszámolás helyett.
Volt erre vonatkozóan már bármiféle egyeztetés? Ugyanis vannak a városnak további olyan
rendezvényei, ahol szükség lenne a polgárırség jelenlétére.
Bakodi Róbert: Nem volt erre vonatkozóan egyeztetés.
Kıvári László: A jogszabályváltozás milyen hatással volt az egyesületre?
Bakodi Róbert: Ezentúl a városi polgárırség a megyei szervezethez tartozik.
További kérdés nem hangzott el.

12

1213jkv

Kıvári László: Kéri, hogy az ünnepi idıszakban a polgárırség fordítson fokozott figyelmet a
Betlehem és a Piactér környékére.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag 15 óra 44 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı
bizottsági tag.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
450/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárdi Polgárır Egyesület
negyedévi beszámolója

2011.

III.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szekszárdi Polgárır Egyesület
2011. III. negyedévi beszámolóját elfogadja és
az
Egyesülettel
kötött
együttmőködési
megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján
50.000.-Ft támogatást nyújt az Egyesület
számára a 2011. évi költségvetésérıl szóló
10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3.
melléklet 307.1.1.9. kiadási elıirányzat terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármestert a Hivatal
által elıkészített támogatási megállapodás
aláírására. A Bizottság felkéri a Hivatalt a
támogatási összeg átutalására.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: dr. Göttlinger István aljegyzı
Pál József igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról(tervezet)
(329. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Meghívott: Artim Andrásné Alisca Terra Kft. ügyvezetı igazgató
Dr. Fenyıházy Elemér: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: A felügyelı bizottság a módosító javaslatot megtárgyalta. Változott az ürítési díj, ezzel
kapcsolatban kéri, hogy készüljön kimutatás az egy ürítésre vonatkozó díjról.
Dr. Fenyıházy Elemér: A Közgyőlés idıpontjára elkészítik.
Dr. Tóth Csaba Attila 15 óra 48 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
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Majnayné Sajben Anna: Elmondja, hogy a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet értelmében
egy évre kell meghatározni az árakat, mely véleménye szerint azt jelenti, hogy egy éves idıtartamban
kell a meghatározott árakat alkalmazni és csak egy év eltelte után lehet ismét módosítani. Az utolsó
ármegállapítás 2011. április 1. napján volt, ezért az egy éves idıtartam még nem telt el.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
451/2011. (XII.13.) GPB határozat
A köztisztaság fenntartásáról és a települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
34/2003.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
34/2003.(XII.19.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
9./ napirendi pont
Javaslat a Sió és Dunamenti Víziközmő Társulás és a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. között
kötendı kölcsönszerzıdés jóváhagyására
(332.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné Alisca Terra Kft. ügyvezetı igazgató
Dr. Fenyıházy Elemér: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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452/2011. (XII.13.) GPB határozat
A Sió és Dunamenti Víziközmő Társulás és a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. között
kötendı kölcsönszerzıdés jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Sió és Dunamenti Víziközmő Társulás és a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. között kötendı
kölcsönszerzıdés jóváhagyására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról( t e r v e z e t )
(322. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Märcz László igazgatóságvezetı
Dr. Fenyıházy Elemér: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Märcz László: Az elıterjesztésben úgy szerepel, hogy 1688 Ft-ról 1790 Ft-ra nı a díj, azonban ez
téves, mert a számítás 25 %-os áfakulccsal került kiszámításra, azonban ez 2012. január 1-tıl 27 %-ra
fog emelkedni, tehát a díj 1819 Ft-ra nı.
Varga András: Kerüljön a díj meghatározásra „nettó érték+áfa”-ként.
Märcz László: Tehát akkor 1432 Ft+áfa.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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453/2011. (XII.13.) GPB határozat
A települési folyékony hulladék - szippantott
szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a települési folyékony hulladék - szippantott
szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I.
30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy az 1 m3 szippantott szennyvíz
elszállításának és ártalmatlanításának költsége
2012.évben a lakosság részére 1.432,- Ft+áfa/m3
összegben kerüljön meghatározásra.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Bérces János energetikus
Meghívott: Huszár Tibor CAMINUS Kft igazgató
Huszár Tibor: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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454/2011. (XII.13.) GPB határozat
A kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy.
számú rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy.
számú
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
12./ napirendi pont
Caminus Kft. összefoglaló jelentés
(írásbeli elıterjesztés)
Meghívott: Huszár Tibor CAMINUS Kft igazgató
Huszár Tibor: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
455/2011. (XII.13.) GPB határozat
Caminus Kft. összefoglaló jelentés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Caminus Kft. összefoglaló jelentését tudomásul
veszi. A Bizottság egy következı ülésen kíván
visszatérni a a tevékenységbıvítés lehetıségeinek
tárgyalására.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Huszár Tibor ügyvezetı igazgató
13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(313. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia fımunkatárs
Szücsné Smolek Erika: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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456/2011. (XII.13.) GPB határozat
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak használatáról szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(312. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia fımunkatárs
Szücsné Smolek Erika: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
457/2011. (XII.13.) GPB határozat
A helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevétele
estén
fizetendı
díjak
használatáról
szóló
7/2008.
(II.6.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevétele estén fizetendı díjak használatáról
szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(326. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
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Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
458/2011. (XII.13.) GPB határozat
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet )
(327. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
459/2011. (XII.13.) GPB határozat
A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belsı ellenırzési terve
(317. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
460/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi belsı ellenırzési
terve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évi belsı ellenırzési
tervére tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
számú határozatának módosítása
(324. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
461/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
számú határozatának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
számú határozatának módosítására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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19./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2011. (……) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(321. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Herr Teréz fıépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
462/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
20./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
(315. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Buncsek Attila: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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463/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi munkaterve
(311. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
464/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
2012. évi munkaterve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
2012. évi munkatervére tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
22./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……) önkormányzati
rendelete az építményadóról (tervezet)
(319. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Kovács Lászlóné: Ismerteti az elıterjesztést. Magánszemélynek korlátlanul adható kedvezmény vagy
mentesség, azonban cégnek nem.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
465/2011. (XII.13.) GPB határozat
Építményadóról szóló rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az építményadóról szóló rendelettervezetet a
Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

23./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(308. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Kovács Lászlóné: Ismerteti a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
466/2011. (XII.13.) GPB határozat
Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
24./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(309. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kovács Lászlóné osztályvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Kovács Lászlóné: Ismerteti a rendeletmódosítást.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
467/2011. (XII.13.) GPB határozat
A helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
25./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány támogatási kérelmére
(170. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Kıvári László: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: A kérelmet támogatni kell, azonban ne a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretébıl,
hanem a Humán Bizottságéból. A bizottságnak ugyanis ez nem tartozik a hatáskörébe.
Kıvári László: A bizottság ezentúl utólagosan beérkezett kérelmeket nem részesít támogatásban.
További hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag bejelenti érintettségét, ezért nem vesz részt a szavazásban,
azonban a szavazás érvényessége tekintetében jelenlévınek kell tekinteni.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az általa megfogalmazott kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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468/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárdi Léleképítı Alapítvány támogatási
kérelme
1.

2.

3.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Garay János
Gimnázium részére, a Szekszárdi Léleképítı
Alapítvány rendezvényeinek megtartásából
keletkezett bérleti díj finanszírozására 250.000
Ft összeget biztosít a Bizottsági Tartalékkeret
terhére.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságát, hogy a fentiekben megjelölt
összeget utalja át az intézménynek.
A Bizottság továbbá leszögezi, hogy a
jövıben nem kíván utólagosan benyújtott
kérelmeket támogatásban részesíteni.

Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
26./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázathoz
tartozó
tájékoztatási,
nyilvánosságbiztosítási, kommunikációs és PR-feladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(169. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
469/2011. (XII.13.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés TÁMOP-3.1.3-10/2-20100011
azonosítószámú,
Hevesy
György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázathoz
tartozó
tájékoztatási,
nyilvánosságbiztosítási, kommunikációs és PRfeladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Megbízási szerzıdés TÁMOP-3.1.3-10/22010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
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Természettudományos Projekt elnevezéső
pályázathoz
tartozó
tájékoztatási,
nyilvánosságbiztosítási, kommunikációs és
PR-feladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kftvel (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér
7.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2011. december 13.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

27./ napirendi pont
„Szállítási
szerzıdés
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
kódszámú,
Hevesy
György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök
beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(172. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
470/2011. (XII.13.) GPB határozat
„Szállítási szerzıdés TÁMOP-3.1.3-10/2-20100011
kódszámú,
Hevesy
György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázat keretében informatikai eszközök
beszerzésére a Garay János Gimnázium
számára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Szállítási szerzıdés TÁMOP-3.1.3-10/22010-0011
kódszámú,
Hevesy
György
Természettudományos Projekt elnevezéső
pályázat keretében informatikai eszközök
beszerzésére a Garay János Gimnázium
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számára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezıbb érvényes ajánlatot tevı
Schneider Informatikai Kft-vel (székhely:
7720 Pécsvárad. Bem u. 22.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2011. december 13.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

28./ napirendi pont
Szekszárd, Kadarka u. 74. szám alatti Dr. Kelemen József Idısek Otthona korszerősítésére
vonatkozó pályázati tervdokumentációjának elkészítése
(173. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Fajszi Lajos bizottsági tag 16 óra 33 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
471/2011. (XII.13.) GPB határozat
Szekszárd, Kadarka u. 74. szám alatti Dr.
Kelemen József Idısek Otthona korszerősítésére
vonatkozó pályázati tervdokumentációjának
elkészítése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi
Bizottsága
megtárgyalta
a
Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság által
elıterjesztett javaslatot, és jóváhagyja, hogy a
„Szekszárd, Kadarka u. 74. szám alatti Dr.
Kelemen József Idısek Otthona korszerősítése”
tárgyú pályázati tervdokumentációt Lovas Ferenc
(KONTÚR-TERV
Kft.)
tervezı
készítse
700.000.-Ft + Áfa, bruttó 875.000.-Ft – azaz
nyolcszázhetvenötezer forint ellenszolgáltatás
fejében, a 2011. évi költségvetés tárgyi
elıirányzata terhére.
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2. A Bizottsága felkéri a polgármestert a
Tervezési Szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2011. december 16.
Horváth István polgármester

29./ napirendi pont
Egyebek
Javaslat „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, - Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” azonosítójú pályázathoz
állagmegóvó beruházásokra keretösszeg biztosítására
Buncsek Attila: Folyamatban van egy állapotfelmérés az igazságügyi szakértık, valamint a mőszaki
ellenırök által. A korábbi alkalommal polgármester úr ismertette a közgyőlésen, hogy milyen
szerzıdések kerültek megkötésre a vis maior helyzet helyreállítása végett, továbbá erre vonatkozóan a
közgyőlés jóváhagyott egy 600.000 Ft-os keretösszeget is. Ennek terhére egy szekszárdi kivitelezı
elvégezte a zsaluzást és az állványozást. Ahhoz, hogy mindegyik épületrész megvédhetı legyen az
idıjárási körülményektıl, egy újabb egy millió Ft-os keretre volna szükség.
Kerekes László: Árnyékoló hálót kellene felszerelni. Vannak olyan helyek, ahonnan a régi ablakokat
már kibontották, azonban újak nem kerültek behelyezésre. Ezeket a lukakat kellene befedni. A tetın
lévı áttörések félig készültek el, szélei nincsenek eldolgozva, ezért a csapadék befolyik rajta. Ezt
kellene lehegeszteni vagy bitumennel befedni. Ez az állagmegóvó beruházás pár százezer forint értékő
lenne, de maximum egy millió Ft-ot igényelne.
Kıvári László: Természetesen muszáj ezeket a beruházásokat elvégezni, azonban a forrás problémás
lehet.
Fajszi Lajos bizottsági tag 16 óra 40 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Buncsek Attila: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságot, hogy jelölje meg a költségvetésben azt a forrást, ahonnan ez az összeg elkülöníthetı
lenne.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság biztosítson 1 millió Ft keretösszeget az állagmegóvó
beruházások finanszírozására, továbbá kérje fel a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságot, hogy jelölje meg, a költségvetés mely elıirányzatából különíthetı el a meghatározott
összeg.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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472/2011. (XII.13.) GPB határozat
„TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, - Agóra
Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” azonosítójú pályázathoz
állagmegóvó
beruházásokra
keretösszeg
biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
kódszámú, - Agóra Szekszárd – Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális
közösségi
központ
kialakítása” azonosítójú pályázathoz 1.000.000
Ft keretösszeget biztosít az állagmegóvó
beruházások megrendelésére, lebonyolítására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságát annak megvizsgálására, hogy a
2011. évi költségvetés mely elıirányzata
terhére biztosítható a fentiekben meghatározott
keretösszeg.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Szekszárd Város közvilágításának korszerősítéséhez szükséges mőszaki tanulmányterv készítése tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
Märcz László: Három ajánlattevı lett meghívva a tanulmányterv készítésére: egy szegedi, egy pécsi és
egy kecskeméti cég. A tanulmány lényege, hogy készüljön egy felmérés a közvilágítás állapotáról,
mely alapján készülne a led-es átalakítás. A közvilágítás terhére finanszírozható lenne.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
473/2011. (XII.13.) GPB határozat
„Szekszárd
Város
közvilágításának
korszerősítéséhez
szükséges
mőszaki
tanulmányterv készítése tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a
„Szekszárd
Város
közvilágításának
korszerősítéséhez
szükséges
mőszaki
tanulmányterv készítése tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb érvényes
ajánlatot tevı SISTRADE Kft-vel (székhely:
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7621 Pécs, Király u. 15.) kössön szerzıdést
1.535.100,-Ft + Áfa, bruttó 1.918.875,- Ft –
azaz egymillió - kilencszáztizennyolcezer nyolcszázhetvenöt
forint ellenszolgáltatás
fejében, a 2011. évi költségvetésrıl szóló
10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. sz.
melléklet „Közvilágítás” elıirányzat terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2011. december 16.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

Külterületi ingatlanok értékesítése
Varga András: A bizottság még 2009-ben döntött három külterületi ingatlan értékesítésérıl Sárosdi
Róbert részére. A szerzıdéskötés némileg elhúzódott és csak idén novemberben kerültek beadásra a
Földhivatalba az adásvételi szerzıdések. A Földhivatal pedig megkifogásolta, hogy ezeknek a
bizottsági határozatoknak a határideje lejárt. Ezeknek a határozatoknak a határidejét meg kellene
hosszabbítani idén december 31-ig.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
474/2011. (XII.13.) GPB határozat
A 166/2009. (VI.17.) GMB sz. és a 3/2011. (I.11.)
GPB sz. határozat végrehajtási határidejének
meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 166/2009. (VI.17.) GMB és a 3/2011. (I.11.)
GPB sz. határozatok végrehajtására elıírt határidıt
2011. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Märcz László igazgatóságvezetı
Szurdikok állapotfelmérése
Kıvári László: Végig kellene járni a mezıırökkel a szurdikokat. Nagyon belógnak a fák, azokkal
kellene valamit kezdeni.
Fajszi Lajos bizottsági tag 16 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
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További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyílt ülést 16 óra 51 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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448/2011. (XI.13.) GPB határozat melléklete
HÁLÓZATI ESZKÖZ
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl
cég neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
képviseli:

Szekszárdi Ipari Park Kft;
7100 Szekszárd Béla király tér 8.
11295877-2-17
17-09-003352;
Kerekes László ügyvezetı igazgató;

mint átadó (továbbiakban: Átadó),
másrészrıl:
cég neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
képviseli.:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
7626 Pécs Búza tér 8/A
10732614-2-44
02-10-060025
Berecz Gábor régióközpont-vezetı

mint átvevı (továbbiakban: Átvevı),
között, az alulírott helyen és idıben, a következı feltételek szerint:
1.) Az Átadó kijelenti, hogy tulajdonát képezik az alábbi vagyontárgyak (a továbbiakban: hálózat),
melyek per-, teher- és igénymentességéért, valamint forgalomképességéért az Átadó szavatol:
1.1. 245,1 fm nyomvonal hosszúságú 3x1x150 NA2XS(F)2Y típusú, 20kV földkábel hálózat,
2.) Az Átadó az áfa összegének (779.980,- Ft) megtérítése esetén átadja, az Átvevı pedig a jelen
szerzıdés aláírásával a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján átveszi az 1.)
pontban azonosított (3.119.921,- Ft nettó értékő) hálózat tulajdonjogát, további hasznosítás és
üzemeltetés céljából. Az Átadó kijelenti, hogy az 1.) pontban megjelölt hálózat könyv szerinti/piaci
értéke 3.119.921,- Forint.
3.) Az Átvevı kijelenti, hogy az 1.) pontban megjelölt hálózatot mőszaki átadás-átvétel keretében
megtekintette, annak mőszaki állapotát megismerte. Az Átvevı kijelenti, hogy a mőszaki átadásátvételi jegyzıkönyvet aláírta, s annak mellékleteit (mőszaki dokumentáció, vezeték- és használati jogi
dokumentáció, tárgyi eszköz leltár és lista) az Átadótól 2-2 eredeti példányban átvette.
4.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen
tárgyalások útján rendezik.
5.) A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a hálózat birtokba vételét követıen minden jog és
kötelezettség, beleértve a karbantartást, bıvítést és átalakítást is, az Átvevıt illeti meg, illetve terheli.
A Felek megállapodnak abban, hogy ha a beruházás kapcsán Átvevınek fizetési kötelezettsége
keletkezik, annak megfizetéséért az Átadó helytállni tartozik.
6.) A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a villamos energiáról szóló 2007. évi.
LXXXVI. törvény (VET.), valamint a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
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A Felek a szerzıdést – annak átolvasását és értelmezését követıen -, mint akaratukkal és az
elızetes megállapodásban szereplıkkel mindenben megegyezıt, helybenhagyóan aláírták.

.............. 2011. ...................

ALÁÍRÁS DÁTUMA:
….., 2011. ……….

ÁTADÓ

ÁTVEVİ

/CÉGSZERŐ ALÁÍRÁS /

/CÉGSZERŐ ALÁÍRÁS /
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