SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-6/2013.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2013. március 28-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Máté Péter elnök-helyettes, Dr. Fajszi Lajos, Csernus Péter és
Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:
Csernus Péter

Kıvári László elnök, Dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor,
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Pap Zoltán osztályvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs. referense,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Dömötörné Solymár Orsika a Civil Kerekasztal elnökhelyettese,

A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetı
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı
igazgatója

Máté Péter elnök-helyettes – az elnök távollétében felhatalmazása alapján - megállapítja, hogy a 7
tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 15 órakor megnyitja.
Máté Péter elnök-helyettes: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Fajszi Lajos bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre vételét.
Nyilvános ülésre:
•

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult
illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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•

„Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú –
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő pályázat keretében megvalósuló gyalogos tengely és járda felújítására” c.
pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye.
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı

•

Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18. ) kérelme
(48. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

•

„Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata részére Szekszárd, Szılıhegy utca, Bence
Ferenc utca útépítési engedélyezési és Tavasz utca útfelújítási tervének elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(49. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

•

Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
(90. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Kolompár József területvásárlási kérelme
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

Zárt ülésre:
•

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére
megállapodás megkötéséhez
(86. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Tájékoztató a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft., valamint a Transcomp Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság közötti óvadéki szerzıdésrıl és a biztosítékba adott ingatlanok
jogi helyzetérıl
(87. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott
módosítással együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1./napirend
Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetı
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2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2012.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintézı
4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról (t e r v e z e t)
(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…) önkormányzati
rendelete a településképi bejelentési eljárásról(tervezet)
(82. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
6./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(73. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója
7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(76. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
8./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
(78. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens
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9./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és
környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának módosítására
(79. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
10./napirend
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében
pótmunka
beszerzéséhez
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kerekes László ügyvezetı igazgató
11./napirend
„A Garay emlékkönyv” nyomtatása tárgyában meghívásos pályázati eljárás eredménye
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
12./napirend
A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme
(45. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
13./napirend
Közvilágítás kiépítés kérelem (3 db közvilágítási lámpatest) Szekszárd, Faddi völgy 7757 hrsz-ig
(46. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./napirend
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult
illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
15./napirend
„Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú –
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő pályázat keretében megvalósuló gyalogos tengely és járda felújítására” c.
pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye.
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
16./napirend
Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18. ) kérelme
(48. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
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17./napirend
„Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata részére Szekszárd, Szılıhegy utca, Bence
Ferenc utca útépítési engedélyezési és Tavasz utca útfelújítási tervének elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(49. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
18./napirend
Kolompár József területvásárlási kérelme
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
19./napirend
Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
(90. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Zárt ülés:
20./napirend
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére
megállapodás megkötéséhez
(86. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
21./napirend
Tájékoztató a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft., valamint a Transcomp Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság közötti óvadéki szerzıdésrıl és a biztosítékba adott ingatlanok jogi
helyzetérıl
(87. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./napirend
Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetı

Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetı: 2012. évben 664-gyel csökkent a regisztrált bőncselekmények
száma. Ennek oka, hogy 2011. évben történt egy sorozat bőncselekmény, továbbá a bőncselekményi
értékhatár emelkedett. A személyek ellen elkövetett bőncselekmények száma csökkent, a testi
sértések, garázdaságok száma is csökkent A rablások száma drasztikusan megugrott. A betöréses
lopások száma emelkedett. A korábbi években bolt, üzlet, intézmény, vendéglátóhely sérelmére
követték el a betöréses lopások nagy részét, most inkább lakás és családi ház betörések dominálnak.
Szeptember 1-tıl a közterületek biztonságára nagyobb figyelmet fordítanak, mozgóıri szolgálat került
bevezetésre. A közlekedési helyzet javuló tendenciát mutat. A sérüléssel járó balesetek száma 106 db
volt 2012. évben. Ebbıl 16 esetben állapították meg a baleset okozójának ittasságát.
Máté Péter elnök-helyettes: A Polgárır Egyesülettel milyen az együttmőködésük?
Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetı: A városi rendezvények biztosításában együttmőködnek.
Probléma, hogy kevés a létszámuk.
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Máté Péter elnök-helyettes: Többször jelzés érkezett a képviselıkhöz, mely szerint a város
játszóterein a fiatalok összejönnek, és zavarják a lakókat.
Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetı: A rendırök minden esetben intézkednek, ha bejelentés érkezik,
sajnos ezt követıen újra megjelennek a fiatalok a játszótéren.
Märcz László igazgatóság vezetı: 2013. április 1-tıl átalakításra kerül a közterület-felügyelık
munkarendje, esti órákban és hétvégén is fognak dolgozni. Ellenırizni tudnak, de intézkedni nem,
ebben kéri a rendırség segítségét.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 75/2013. (III. 28.) határozata
a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
jóváhagyásáról
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl
szóló beszámolót a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs :

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 76/2013. (III. 28.) határozata
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
(83. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs :

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2012.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintézı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 77/2013. (III. 28.) határozata
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(84. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs :

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról (t e r v e z e t)
(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelettervezetet
megküldték a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére.
A tegnapi napon érkezett meg a vélemény, ennek alapján a határozati javaslat az alábbiakkal
kiegészülne: „A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-t, hogy a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján kérje meg a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl a nem közmővel összegyőjtött
háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep (Szekszárd, Mátyás király u. 68-70.)
kijelölését.”
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet, valamint az igazgatóság vezetı asszony által tett kiegészítéssel együtt
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 78/2013. (III. 28.) határozata
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az alábbi kiegészítéssel:
„A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-t, hogy a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján kérje
meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıségtıl a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles
szennyvíztisztító telep (Szekszárd, Mátyás király u. 68-70.) kijelölését.”
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…) önkormányzati
rendelete a településképi bejelentési eljárásról(tervezet)
(82. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Javaslata, hogy a rendelet hatályba
lépésérıl a lakosság tájékoztatása történjen meg.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet és egyúttal a bizottság kérje fel Polgármesteri Hivatalt, hogy a
rendeletben foglaltakról a lakosságot tájékoztassa.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 79/2013. (III. 28.) határozata
a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetrıl
(82. sz. közgyőlési elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendeletet a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendeletben foglaltakról a
lakosságot tájékoztassa.
Határidı:
Felelıs:

1. pont tekintetében: 2013. március 28.
2. pont tekintetében: 2013. április 15.
1. pont tekintetében: Máté Péter elnök-helyettes
2. pont tekintetében: Herr Teréz fıépítész

6./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(73. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója
Máté Péter elnök-helyettes: Az elıadó távollétében javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 80/2013. (III. 28.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(73. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes
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7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(76. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 81/2013. (III. 28.) határozata
a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(76. sz. elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté-Péter elnök-helyettes

8./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
(78. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 82/2013. (III. 28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadásáról
(78. sz. közgyőlési elıterjesztés)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.

Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

9./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és
környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának módosítására
(79. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az írásbeli
elıterjesztés tartalmát. Az új határozati javaslatot a kiküldésre került kiegészítés tartalmazza.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a konzorciumi együttmőködési megállapodásának módosításáról szóló elıterjesztés
kiegészített határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 83/2013. (III. 28.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és
környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat
végrehajtására
létrehozott
konzorcium
együttmőködési
megállapodásának módosításáról
(79. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési
megállapodásának módosításáról szóló elıterjesztés kiegészített határozati
javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

10./napirend
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében
pótmunka
beszerzéséhez
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kerekes László ügyvezetı igazgató
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Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A pótmunkák egy része
tervhiányosságok miatt jelentkezett, jelentıs költséget jelent az intelligens lámpák beépítése. A
digitális projekt beszerzése is jelentıs összegbe kerül, de mivel 2014. évtıl már csak digitális
formában lehet a filmeket elérni, ezért ez mindenképpen szükséges.
Máté Péter elnök-helyettes: Soknak találja az elıterjesztésben szereplı összeget.
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Pótmunkaként azokat a
munkákat lehet megrendelni, amelyek a kivitelezés során merülnek fel, elıre nem láthatóak. Az
intelligens lámpák beszerzése nem biztos, hogy belefér ebbe a körbe.
Csernus Péter bizottsági tag: Mikor készül el a beruházás?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A pótmunka
megrendelésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mely 2-3 hónap, továbbá 4 hónap szükséges a
kivitelezésre.
Máté Péter elnök-helyettes: Véleménye szerint az intelligens lámpákat a késıbbiekben
megvásárolhatják saját erıbıl. Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 84/2013. (III. 28.) határozata
az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt keretében
pótmunka beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása” címő projekt
keretében pótmunka beszerzéséhez” c. elıterjesztés
határozati javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

11./napirend
„A Garay emlékkönyv” nyomtatása tárgyában meghívásos pályázati eljárás eredménye
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: A könyvet Kaczián János készíti, mivel
a nyomtatás költsége meghaladja az 500.000 Ft-ot, meghívásos pályázati eljárás került kiírásra. A
legkedvezıbb ajánlatot a PÁSKUM NYOMDA tette. A költségvetésben az összeg szerepel.
Máté Péter elnök-helyettes: A Bizottságnak elfogadásra javasolj a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

12

Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 85/2013. (III. 28.) határozata
A „Garay emlékkönyv” nyomtatása tárgyában meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Garay emlékkönyv” nyomtatása
tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı PÁSKUM
NYOMDÁ-nak (7100 Szekszárd, Páskum u..4.) adjon megrendelést a könyv
nyomtatására.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri az aljegyzıt a megrendelı
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

12./napirend
A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme
(45. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Kiegészítésként elmondja, hogy a Humán Bizottság a
támogatási kérelmet nem támogatta és a kérelem megvizsgálására a késıbbiekben kíván visszatérni.
Máté Péter elnök-helyettes: Anyagi forrás hiányában nem javasolja a Bizottságnak a kérelem
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 86/2013. (III. 28.) határozata
a Comenius Általános Iskola támogatási kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási
kérelmét – anyagi forrás hiányában – nem támogatja.
Határidı: 2013. március 28.
Felelıs: Máté Péter elnök-helyettes
13./napirend
Közvilágítás kiépítés kérelem (3 db közvilágítási lámpatest) Szekszárd, Faddi völgy 7757 hrsz-ig
(46. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a megvalósítás LED lámpatestekkel történjen.
Märcz László igazgatóság vezetı: Ez a megoldás többe kerülne, a lakók nem biztos, hogy vállalják
ennek költségét.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság abban az esetben támogassa a
közvilágítás kiépítését, ha az LED lámpatestekkel történik és a lakóközösség a beruházás költségeit
vállalja. Az Önkormányzat pedig fenntartja és mőködteti a közvilágítást a továbbiakban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 87/2013. (III. 28.) határozata
közvilágítás kiépítés kérelemrıl (Szekszárd, Faddi völgy 7757 hrsz-ig)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy közvilágítás kerüljön kiépítésre Szekszárdon a
Faddi völgyben 3 db oszlopon a 7757 hrsz-ig abban az esetben, ha LED
lámpatestekkel történik a megvalósítás, és a Faddi völgyi lakóközösség a beruházás
költségeit vállalja. A továbbiakban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartja és mőködteti a közvilágítást a Faddi völgyben.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezıket
a Bizottság döntésérıl.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

14./napirend
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult
illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Határozati javaslata, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 88/2013. (III. 28.) határozata
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban
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keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó
üzemeltetési szerzıdés jóváhagyásáról
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú,
„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló
kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre
vonatkozó üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására” c. elıterjesztés határozati
javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

15./napirend
„Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú –
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő pályázat keretében megvalósuló gyalogos tengely és járda felújítására” c.
pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye.
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 89/2013. (III. 28.) határozata
„Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú – „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő pályázat keretében
megvalósuló járda felújítására” 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 „Mőszaki ellenıri
feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú – „Szekszárd
Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő pályázat keretében megvalósuló járda felújítására” c. pályázat
keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezıbb ajánlatot tevı PLAN-ÉTA Kft-vel (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket
az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására,
valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2013. március 29.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

16./napirend
Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18. ) kérelme
(48. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti a kérelmet.
Máté Péter elnök-helyettes: Nem javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 90/2013. (III. 28.) határozata
Keszthelyiné és Társai Bt. kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek-használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva
a Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18. ) a Szász Sörözı és a
Belvárosi Kávéház elıtti (12 m2, illetve 40 m2) kerthelyiség közterület-használati
díjának elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidı: 2013. április 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

17./napirend
„Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata részére Szekszárd, Szılıhegy utca, Bence
Ferenc utca útépítési engedélyezési és Tavasz utca útfelújítási tervének elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(49. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter elnök-helyettes: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 91/2013. (III. 28.) határozata
„Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata részére Szekszárd, Szılıhegy
utca, Bence Ferenc utca útépítési engedélyezési és Tavasz utca útfelújítási
tervének elkészítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerzıdés SZMJV
Önkormányzata részére Szekszárd, Szılıhegy utca, Bence Ferenc utca útépítési
engedélyezési és Tavasz utca útfelújítási tervének elkészítése.” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı ALDOR Kft-vel kössön
megbízási szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket
az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a megbízási szerzıdés
aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 29.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

18./napirend
Kolompár József területvásárlási kérelme
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy 6000 Ft/m2 áron adják el a területet, részletfizetési
lehetıséggel.
Herr Teréz fıépítész: Javasolja, hogy mivel 6 ingatlan érintett a tömbben, így azonos feltételekkel
kellene minden lakónak felajánlani a megvásárlást.
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy az elıterjesztést vegyék le a napirendrıl.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.

19./napirend
Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
(90. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Máté Péter elnök-helyettes: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére tett javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 92/2013. (III. 28.) határozata
a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésérıl
(90. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére tett javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Máté Péter elnök-helyettes

További napirendi pont nem lévén, az elnök-helyettes a nyilvános ülést 9 óra 20 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

Kıvári László
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Dr. Fajszi Lajos
bizottsági tag
Készítette:
Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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