SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-9/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. március 28-án 15 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Csernus Péter, Szabó Zsolt,
Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Fajszi Lajos bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóság vezetı
Varga András osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Buncsek Attila pályázati referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Szilágyi Károly a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviselıje
Kerekes László a Városfejlesztési Kft. ügyvezetıje
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja, hogy a 2012. évi városüzemeltetési elıirányzat, szóbeli elıterjesztés
kerüljön le a napirendrıl. Javasolja továbbá az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
1. Schneider Konrád vételár mérséklési és részletfizetési kérelme
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
2. Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113., képv.: Scherer
Tamás kuratórumi elnök) kérelme
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
3. „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a DDOP-4.1.1/C-09-2f-20100001 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó régészeti feltárás fedezetének biztosítása”
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
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4. Megbízás balesetveszélyes nyárfák kivágására a Csatári - völgyben
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Máté Péter: Javasolja a következı szóbeli elıterjesztések napirendre történı felvételét: Taxisok
várakozási idejének szabályozása; Tájékoztató a városi gyalogátkelı helyekrıl.
A napirenddel kapcsolatban továbbá módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tıkepótlása
(29.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
/Az elıterjesztés a 2012. március 20-i ülésre kiküldésre került./
2./ napirendi pont
A városi játszóterek állapotfelmérésének eredménye
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
3./ napirendi pont
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára papír,
irodaszer, nyomtatvány beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(39. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
4./ napirendi pont
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára
higiéniai töltıanyagok és tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(40. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
5./ napirendi pont
Prométheusz Park villamos földkábel csere és 2 db csatlakozó szekrény kiépítése
(38. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
6./ napirendi pont
Schneider Konrád vételár mérséklési és részletfizetési kérelme
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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7./ napirendi pont
Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113., képv.: Scherer Tamás
kuratórumi elnök) kérelme
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó régészeti feltárás fedezetének biztosítása”
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
9./ napirendi pont
Megbízás balesetveszélyes nyárfák kivágására a Csatári – völgyben
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirendi pont
Taxisok várakozási idejének szabályozása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
11./ napirendi pont
Tájékoztató a városi gyalogátkelı helyekrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı

1./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tıkepótlása
(29. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
Kerekes László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: A forrásoldali részt pontosítani kell, ezért javasolja az elıterjesztés napirendrıl történı
levételét.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az elıterjesztés napirendrıl történı levételét, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az elıterjesztés a napirendrıl levételre került.
2./ napirendi pont
A városi játszóterek állapotfelmérésének eredménye
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Máté Péter: Tegnap délután a játszóterek egy része megtekintésre került. A régi játékoknak
nagyságrendekkel kisebb volt a karbantartási igénye, mint az új szabványos játékoknak. Ezeknek a
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nagy része javításra szorul. Az ütésvédı zónák nem egységesek, még ugyanazon játszótéren belül is
van különbség.
A Pollack pálya gumiborítását is fel kellene használni. Történt egyeztetés egy gumiırlemény
gyártóval, amely átvenné a pálya anyagát és olyat adna cserébe, amelyre a játszótereken szükség van.
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatójának a játszóterekkel kapcsolatban az volt a javaslata, hogy
minden játszótér állapotát fel kellene mérni és ledokumentálni. Ezt követıen pedig a cég a
karbantartási szerzıdésen belül elvégezné a játszóterekkel kapcsolatban felmerült javítási munkákat.
Véleménye szerint a javítási munkákat mindenképpen hozzáértınek kellene elvégeznie.
Kérdés nem hangzott el.
Bálint Zoltán: Szükséges lenne ehhez szabványismeret.
Märcz László: Véleménye szerint ebben együtt tudna mőködni a Polgármesteri Hivatal.
Bálint Zoltán: Foglalkozni kellene a játszóterek biztosítási kérdésével is, Mind a vagyonbiztosítással,
mint pedig a balesetbiztosítással. Sajnos bármikor bármi elıfordulhat. Az induló állapotot
mindenképpen meg kellene állapítani.
dr. Tóth Csaba Attila képviselı 15 óra 43 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági
tag.
Bálint Zoltán: Kiegészítést kellene csatolni a karbantartási szerzıdéshez a játszótereket illetıen.
Kıvári László: Jelezni kellene aljegyzı úrnak, hogy a szabványok figyelembe vételével készítse el a
szerzıdésmódosítást.
Bálint Zoltán: Javasolja, hogy megállapodás kerüljön megkötésre, melyben meg van határozva egy
maximum összeg anyagköltségre. Azonban ha valami ez felett van, akkor külön döntést kellene hozni.
Máté Péter: Javasolja, hogy keretösszeg kerüljön meghatározásra.
Szabó Zsolt: Javasolja, hogy a város és Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között olyan megállapodás
kerüljön elfogadásra, hogy minden játszótér kerüljön felmérésre, hogy tisztában legyenek az
állapotukkal és ezután ezt be lehet árazni.
Märcz László: Erre az évre már van elfogadott költségvetés a tervezettnél többet nem tudnak a
játszóterekre szánni.
Kıvári László: Mindenképpen fel kell mérni az igényeket. Kéri, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
a következı ülésre készítsen egy listát a legszükségesebb feladatok elvégzésérıl, valamint tegyen
javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen szerzıdés keretében és mekkora összegben tudná ellátni a
játszóterek karbantartási munkáit
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
72/2012. (III.28.) GPB határozat
Városi játszóterek karbantartásának ellátása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy a
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következı ülésre készítsen elıterjesztést a városi
játszóterek
állapotfelmérését
illetıen,
a
legszükségesebb
feladatok
megjelölésével,
valamint tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy
milyen szerzıdés keretében és mekkora összegben
tudná ellátni a játszóterek karbantartási munkáit.
Határidı: 2012. április 04.
Felelıs: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
3./ napirendi pont
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára papír,
irodaszer, nyomtatvány beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(39. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kíván kiegészítést tenni.
Ilosfai Gábor: Az Albatech Kft. szekszárdi irodája meg lett keresve? Ugyanis úgy tudja, hogy a cég
csıdbe ment.
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ez nem lett ellenırizve, a levelezés Székesfehérvárra történt.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Ennek a problémának mindenképpen utána kellene nézni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
73/2012. (III.28.) GPB határozat
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményei számára
papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzésére.”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a „Szállítási szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei számára papír, irodaszer, nyomtatvány
beszerzésére.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezıbb ajánlatot tevı ITV Albatech
Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.)
kössön szállítási szerzıdést.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szállítási szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2012. március 31.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

4./ napirendi pont
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára
higiéniai töltıanyagok és tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(40. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kíván kiegészítést tenni.
Máté Péter: Hol kerülnek felhasználásra ezek a tisztítószerek?
Papné Horváth Erzsébet: 15 intézményünkben.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
74/2012. (III.28.) GPB határozat
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményei számára
higiéniai
töltıanyagok
és
tisztítószerek
beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a „Szállítási szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei számára higiéniai töltıanyagok és
tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során az 1. rész – Higiéniai
töltıanyagok vonatkozásában a legkedvezıbb
ajánlatot tevı IBIS TRADE Kft.-vel (6500 Baja,
József A. u. 4.)kössön szállítási szerzıdést.
2. Továbbá jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Szállítási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményei számára
higiéniai töltıanyagok és tisztítószerek beszerzése”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás során 2. rész –
Tisztítószerek vonatkozásában a legkedvezıbb
ajánlatot tevı T.Korrekt Üzletház Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-vel (7100 Szekszárd, Akácfa u. 5.)
kössön szállítási szerzıdést.
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
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szállítási szerzıdések aláírására, valamint a jegyzıt
a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2012. március 31.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5./ napirendi pont
Prométheusz Park villamos földkábel csere és 2 db csatlakozó szekrény kiépítése
(38. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: Az a probléma, hogy egy földkábel zárlatos?
Märcz László: Nagyjából igen. Ezen kívül a szekrényeket is szabványosítani kell.
dr. Tóth Csaba Attila: Amíg nincs rendezvény, maradhat úgy, ahogy van?
Märcz László: Igen.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa és a 2011. évi Bizottsági Keret maradványa
terhére kerüljön finanszírozásra.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot – az általa tett kiegészítéssel együtt, melyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
75/2012. (III.28.) GPB határozat
Prométheusz Park villamos földkábel csere és 2
db csatlakozó szekrény kiépítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja a Prométheusz Parkban a villamos
földkábel cseréjét, valamint a 2 db csatlakozó
szekrény felállítását az ajánlatban szereplı 430.571
Ft+ÁFA összeg erejéig és annak kivitelezését a
LUX H 84 Kft. (Szekszárd, Rákóczi u. 33.)
végezze el a 2011. évrıl megmaradt Bizottsági
Tartalékkeret terhére.
Határidı: 2012. május 7.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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6./ napirendi pont
Schneider Konrád vételár mérséklési és részletfizetési kérelme
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
Kérdés nem hangzott el.
Ilosfai Gábor: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a kérelmet.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság ne mérsékelje az árat, azonban javasolja, hogy 12 havi
kamatmentes részletfizetés kerüljön a részére megállapításra.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
76/2012. (III.28.) GPB határozat
Schneider Konrád vételár mérséklési
részletfizetési kérelme

és

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról
szóló
10/2000.
(IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében
eljárva nem hagyja jóvá Schneider Konrád
(Szekszárd, Petıfi u. 13.) kérelmét az
önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi
12099 hrsz-ú, 2204 m2 alapterülető ingatlan
vételárának csökkentésére vonatkozóan.
2. A Bizottság jóváhagyja, hogy vevı az ingatlan
vételárát 12 havi egyenlı részletben,
kamatmentesen teljesítse.
Határidı: 2012. április 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
7./ napirendi pont
Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113., képv.: Scherer Tamás
kuratórumi elnök) kérelme
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csernus Péter 16 óra 17 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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77/2012. (III.28.) GPB határozat
Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100
Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113., képv.: Scherer
Tamás kuratórumi elnök) kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eljárva a Sportélmény
Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd,
Kölcsey ltp. 1/113.) a VI. Domain Gróf Zichy
utcai futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren
lévı 2 db pavilon bérleti díjának, valamint a
büfésátor, árusító pavilon közterület-használati
díjának
elengedésére
vonatkozó
kérelmét
támogatja, a pavilon bérleti díjának és a közterülethasználati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. március 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

8./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó régészeti feltárás fedezetének biztosítása”
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
78/2012. (III.28.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára, a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú
pályázathoz
kapcsolódó
régészeti feltárás fedezetének biztosítása”
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára a DDOP-4.1.1/C-09-2f2010-0001 azonosítószámú, Szekszárd Megyei
Jogú
Város
történelmi
városmagjának
funkcióbıvítı
fejlesztése
címő
pályázat
megvalósításához kapcsolódó régészeti feltárás
beszerzését jóváhagyja.
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2. A Bizottság a tárgyban hozott 171/2011.
(V.17)
GPB
határozatát
visszavonja,
a
továbbiakban a megvalósításhoz szükséges
6.350.000 Ft-t Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 9/2012. (III. 14.) önkormányzati
rendelete, általános tartalék terhére biztosítja.
3. Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt,
hogy
a
szerzıdést
véglegesítse,
illetve
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására,
a
jegyzıt
a
dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 30.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9./ napirendi pont
Megbízás balesetveszélyes nyárfák kivágására a Csatári – völgyben
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Csernus Péter 16 óra 20 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 6 fı bizottsági tag.
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kívánja kiegészíteni.
Szabó Zsolt: Ha kivágja a fákat, ültet a helyére?
Märcz László: Az út mellett nem lesz pótlás.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Véleménye szerint ezt a munkát meg kellene pályáztatni.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a megbízást, kerüljenek a határozatban
megjelölésre azok az árkok, melyek irtását, tisztítását a vállalkozónak el kell végeznie, továbbá ne egy
év, hanem két év kerüljön meghatározásra a munkák elvégzésére, évi két kaszálással.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
79/2012. (III.28.) GPB határozat
Megbízás balesetveszélyes nyárfák kivágására a
Csatári – völgyben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és -fejlesztési Igazgatóságát, hogy Balogh Jánost
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(7144 Decs Szövetkezet u. 78.) bízza meg 85 db
nyárfának a Csatári – völgyben történı
kivágásával. A faanyag értékének ellenében
megbízott köteles a külterületi 01485/1, 01487,
01489/6, 01489/24, 01516, 01520, 01525, 01527
hrsz-ú árkok irtását, valamint két éven keresztül,
évente két alkalommal a kaszálási munkákat
elvégezni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirendi pont
Taxisok várakozási idejének szabályozása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Máté Péter: Javasolja, hogy kerüljenek a helyi rendelkezések oly módon módosításra, hogy a
taxisoknak ne kelljen parkoló díjat fizetniük bizonyos esetekben. Ilyen pl. ha valaki azzal bízza meg,
hogy menjen el gázpalackot cserélni, vagy fel kell kísérnie az utast a lakásába. Javasolja, hogy az ilyen
jellegő várakozások ideje 30 percben legyen maximalizálva és használjanak erre mérıórát, melyet az
elsı szélvédın kell elhelyezni. Több mint 100.000 Ft-ot fizetnek egy évben a taxisok, csak azért, hogy
végezhessék ezt a tevékenységet, véleménye szerint ebbe belefér a 30 perc várakozás.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatal Jogi és Közigazgatási
Igazgatóságát annak megvizsgálására, hogy szükséges-e helyi rendelet módosítása abban az esetben,
ha a taxisok részére meghatározott esetekben, maximum fél óra idıtartamra várakozás lehetısége
lenne biztosítva akkor, ha nem tartózkodnak a gépjármőben.
Amennyiben szükséges rendeletmódosítás, a bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse
el és terjessze a bizottság elé.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
80/2012. (III.28.) GPB határozat
Taxik díjmentes várakozása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal Jogi
és
Közigazgatási
Igazgatóságát
annak
megvizsgálására, hogy szükséges-e helyi
rendelet módosítása abban az esetben, ha a
taxisok részére meghatározott esetekben,
maximum fél óra idıtartamra várakozás
lehetısége lenne biztosítva akkor, ha nem
tartózkodnak a gépjármőben.
2. Amennyiben szükséges rendeletmódosítás, a
bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
készítse el és terjessze a bizottság elé.
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Határidı: 2012. április 30.
Felelıs: Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezetı

11./ napirendi pont
Tájékoztató a városi gyalogátkelıhelyekrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Máté Péter: A Szent István tér-Arany János utca keresztezıdésénél lévı gyalogátkelıhely létesítése
tekintetében ma délelıtt történt egyeztetés. Pályázat kerül majd kiírásra forgalombiztonság javítására.
ebbe bele lehetne tenni ezt, valamint érdemes volna összegyőjteni, hogy hol lenne szükség
világításbıvítésre.
Kérdés nem hangzott el.
Märcz László: Többször volt már szó az 56. sz. fıúton, a D-i városrészen gyalogátkelıhely
kialakításáról. Itt az önkormányzatnak nincs hatásköre, a közlekedési hatóság kezdeményezheti ennek
kialakítását.
További hozzászólás nem hangzott el.
A tájékoztatót a bizottság határozathozatal nélkül tudomásul vette.

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 29 perckor berekeszti.
K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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