SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-32/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. október 30-án 10 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Ülés közben érkezett:

dr. Fajszi Lajos bizottsági tag

Távolmaradt:

Csernus Péter, dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal képviselıje
A jegyzı megbízásából: Varga András osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 10 óra 15 perckor megnyitja.
Varga András: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
•

Állattartás a Hrabovszky utcában
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı

•

Alkony utca forgalmi rendje
(179. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pap Zoltán osztályvezetı

•

Kálvin tér forgalmi rendje
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pap Zoltán osztályvezetı

A szóbeli elıterjesztések napirendre történı felvételének indoklásául elıadja, hogy mielıbb szükséges
a forgalmi rend rendezése a biztonságos közlekedés érdekében.
Märcz László: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre történı felvételét, tekintettel arra, hogy a
munkálatok megkezdése sürgetı, hiszen az útburkolat állapota veszélyezteti a közlekedık biztonságát.
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•

Szent L. u. – Rákóczi u. keresztezıdés útépítési munkái
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Kıvári László: Javasolja, hogy a 238. sz. elıterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. Elmondja
továbbá, hogy a korábban kiküldött elıterjesztés átdolgozásra került, mely most kerül kiosztásra.
Varga András: Javasolja a 177. sz. bizottsági elıterjesztés napirendrıl történı levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Tamási OMEGA Atlétika Club kérelme
(171. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
2./ napirendi pont
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi
helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó,
a
pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló program elfogadására
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
4./ napirendi pont
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)
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Kovács Edit költségvetési ügyintézı
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….) önkormányzati
rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
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6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(t e r v e z e t)
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
8./ napirendi pont
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és tandíjakra
(221. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében irodaszer garnitúra
összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(167. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
10./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése” (KEOP-114.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
11./ napirendi pont
Wunderland Óvoda teraszok átépítése kivitelezési munkái
(168. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./ napirendi pont
Szekszárd, Kadarka u. 110. szám alatti, óvoda és bölcsıde, felnıtt mozgáskorlátozott WC
kialakításának kivitelezési munkái
(169. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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13./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Város zárt,
valamint nyílt csapadékvíz-elvezetı rendszere adatainak feltöltése, integrálása a város mőszaki
informatikai nyilvántartási rendszerébe.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(172. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirendi pont
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) kérelme
(173. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
15./ napirendi pont
Nagy István ingatlanvételi kérelme
(174. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
16./ napirendi pont
Ágoston-Farkas Melinda ingatlanvételi kérelme
(175. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
17./ napirendi pont
Kovács József ajánlata önkormányzati ingatlanok vételére
(176. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
18./ napirendi pont
Mérey övárokkal kapcsolatos területrendezés
(178. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
19./ napirendi pont
Állattartás a Hrabovszky utcában
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
20./ napirendi pont
Alkony utca forgalmi rendje
(179. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pap Zoltán osztályvezetı
21./ napirendi pont
Kálvin tér forgalmi rendje
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pap Zoltán osztályvezetı
22./ napirendi pont
Szent L. u. – Rákóczi u. keresztezıdés útépítési munkái
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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23./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
(170. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

Zárt ülés
24./ napirendi pont
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekthez szükséges anyagok
pótlásához
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı

1./ napirendi pont
Tamási OMEGA Atlétika Club kérelme
(171. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Kiegészítése nincs.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter:Véleménye szerint a pálya még használható állapotban van és nem lenne szerencsés a
gumiborítás elosztogatása. Nem javasolja a kérelem támogatását.
Kıvári László: Nem támogatja a kérelmet.
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:
328/2012. (X.30.) GPB határozat
Tamási Atlétika Club kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága nem támogatja a Pollack
pálya gumicsíkjainak átadására vonatkozóan a Tamási OMEGA
Atlétika Club kérelmét.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
2./ napirendi pont
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
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Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kívánja kiegészíteni.
dr. Fajszi Lajos 10 óra 26 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Ilosfai Gábor: Hogyan kerül átadásra 7 üres státusz?
Majnayné Sajben Anna: A hivatalban jelenleg betöltetlen, üres álláshelyek csökkennek ezzel.
Jellemzıen az Okmányirodában vannak ezek a helyek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
329/2012. (X.30.) GPB határozat
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás
jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a járási hivatal kialakításáról
szóló megállapodást a Közgyőlésnek jóváhagyásra javasolja. A
Bizottság támogatja továbbá, hogy az Okmányiroda udvarán
keresztül továbbra is biztosítsa a Kormányhivatal az átjárást
Petrits József és Fábián Imréné részére, illetve a parkolást a
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
3./ napirendi pont
Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi
helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó,
a
pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló program elfogadására
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kívánja kiegészíteni.
Kıvári László: A konszolidáció miben érinti az önkormányzatot?
Pál József: Errıl még nincs hivatalos információ. Várhatóan az önkormányzatot érintheti a két
kötvénykibocsátás árfolyamvesztesége. December 31. után fognak ezek realizálódni.
Ilosfai Gábor: Az ÁSZ javasolta a helyi bevételek növelését. Az intézkedési terv tartalmazza, hogy
újabb források bevezetése szükséges. Ez újabb adónem bevezetését jelenti?
Pál József: Nem.
Ilosfai Gábor: Hogy áll jelenleg az új adókból származó bevétel mértéke?
Pál József: A tervezett 270 millió Ft-ból 100 millió Ft folyt be eddig.
Ilosfai Gábor: A bizottsági tartalékok felhasználásának felülvizsgálata mit jelent?
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Pál József: Részben az egyes támogatási megállapodások tartalmi felülvizsgálatát jelenti, melyek a
költségvetési rendeletben szerepelnek.
Ilosfai Gábor: Gyakorlatilag a civil szféra támogatásának utolsó lehetısége a bizottsági tartalék. Az
adósságállomány hogy áll?
Pál József: Az önkormányzatnak folyószámlahitele és két fejlesztési hitele van. Utóbbiak
forinthitelek.
További 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:
330/2012. (X.30.) GPB határozat
Állami
Számvevıszék
jelentésében
foglalt
megállapításokhoz
kapcsolódó, a pénzügyi egyensúly
megteremtésére irányuló program
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Állami
Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt
megállapításokhoz kapcsolódó, a pénzügyi egyensúly
megteremtésére irányuló program elfogadására” c. elıterjesztés
határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
4./ napirendi pont
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)
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Kovács Edit költségvetési ügyintézı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést. Kiegészítése nincs.
Ilosfai Gábor: Van Szekszárdon olyan cég, amely állami szempontból kiemelt jelentıségő?
Majnayné Sajben Anna: Errıl nincs információja.
Ilosfai Gábor: Tudomása szerint az Alisca-Terra Kft. ilyen.
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:
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331/2012. (X.30.) GPB határozat
Vagyonrendelet módosítása
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: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….) önkormányzati
rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést. Nem kívánja kiegészíteni.
dr. Fajszi Lajos: A trágya kezelését más jogszabály tartalmazza?
Majnayné Sajben Anna: Igen, központi jogszabály.
Kıvári László: A bizottsági hatáskörök is törlıdnek?
Majnayné Sajben Anna: Igen.
További kérdés nem hangzott el.
dr. Fajszi Lajos: Javasolja, hogy a képviselık kapjanak tájékoztatást a vonatkozó jogszabályokról.
További 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:
332/2012. (X.30.) GPB határozat
Állattartási rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az állatok tartásáról szóló
23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
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6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy a Közbiztonsági Ideiglenes
Bizottság javasolja, hogy további területek kerüljenek felvételre a néma kolduláshoz: Találka tér,
Penny áruház parkolója.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Azokat a helyeket, amelyeken sok ember fordul meg, mindenképpen bele kellene tenni,
pl. piactér.
Ilosfai Gábor: Felháborítónak tartja, hogy csak az alsóvárosi temetıben lehet hőteni a Szekszárdon
elhunytakat.
Máté Péter: A hőtés milyenségével voltak problémák, ezért kellett beruházni egy új halott hőtıre.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint ezt nem ebben a rendeletben kellene szabályozni, mert szakmai
kérdés. Szomorúan tapasztalja, hogy benne maradt a tervezetben a néma koldulás. Gyakorlatilag ki
lehetne terjeszteni az egész város területére.
Dömötörné Solymár Orsika: Nem a koldulás a legnagyobb probléma. Sokan nem is teszik ezt, hanem
öngyilkosságot követnek el a kilátástalanság végett. Ehhez képest azonban még az is jobb, ha valaki
elmegy koldulni.
Kıvári László: Javasolja, hogy kerüljön kiegészítésre a rendelet a néma koldulás vonatkozásában a
KIB javaslatával, valamint a piactérrel.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
333/2012. (X.30.) GPB határozat
Tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
rendelet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a tiltott, közösségellenes
magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet - a
Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság módosító javaslatával,
illetve azzal a kiegészítéssel, hogy a piactér is kerüljön be a
néma koldulást tiltó szabályozási körbe - elfogadásra javasolja
a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
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7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(t e r v e z e t)
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Kiegészítése nincs.
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:
334/2012. (X.30.) GPB határozat
Térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a
sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról
szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl szóló rendelettervezetet a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
8./ napirendi pont
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és tandíjakra
(221. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Majnayné Sajben Anna: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Kiegészítése nincs.
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:
335/2012. (X.30.) GPB határozat
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben
fizetendı térítési és tandíjakra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a köznevelési
intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és
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tandíjakra” c. elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
9./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében irodaszer garnitúra
összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(167. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Kiegészítése nincs.
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:
336/2012. (X.30.) GPB határozat
Laboratóriumok találkozója elnevezéső
szervezése

rendezvény

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés
a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy
György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat
keretében
Laboratóriumok
találkozója
elnevezéső
rendezvény megszervezésére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft-vel (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: 2012. október 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester
10./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése” (KEOP-114.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.

11

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:
337/2012. (X.30.) GPB határozat
Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének
energetikai korszerősítése”(KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Fedezet biztosítása a
„Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének
energetikai korszerősítése” (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat
benyújtásának jóváhagyására” c. elıterjesztés határozati
javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Kıvári László elnök
11./ napirendi pont
Wunderland Óvoda teraszok átépítése kivitelezési munkái
(168. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. A költségvetésben jelenleg erre nincs fedezet.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Van olyan terasz, amely tényleg nagyon rossz állapotban van, azonban nem hiszi, hogy
teljesen újjá kellene építeni. Tulajdonképpen minden városi intézményben szükségesek lennének
hasonló beruházások. Meg kellene vizsgálni, hogy a fenntartónak milyen kötelezettségei vannak.
Märcz László: Meg kellene fontolni azt is, hogy az értékteremtı közhasznú foglalkoztatás keretein
belül legyen megvalósítva a kivitelezése.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság ezeket a munkákat idén ne végeztesse el, mert nem áll
rendelkezésre forrás a költségvetésben, azonban mindenképpen térjenek vissza rá jövıre.
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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338/2012. (X.30.) GPB határozat
Teraszok átépítése a Wunderland óvodában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága fedezet hiányában nem lát
lehetıséget arra, hogy az idei évben megvalósuljon a
Wesselényi u. 19. szám alatti Wunderland Óvoda teraszainak
átépítése. A Bizottság 2013-ban kíván visszatérni a fejlesztés
kérdésére. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
döntésrıl tájékoztassa az ajánlattevıket.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
12./ napirendi pont
Szekszárd, Kadarka u. 110. szám alatti, óvoda és bölcsıde, felnıtt mozgáskorlátozott WC
kialakításának kivitelezési munkái
(169. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Varga András: Szükséges lenne annyi kiegészítés a határozati javaslatba, hogy a bizottság felkéri a
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa a szolgáltatás
ellenértékét.
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:
339/2012. (X.30.) GPB határozat
Mozgáskorlátozott WC kialakítása a Kadarka óvodában
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 1.1.21.
pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonát képezı Szekszárd, Kadarka u.
110. szám alatti óvoda és bölcsıde, felnıtt
mozgáskorlátozott WC kialakítás a só szoba átalakításával”
tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok
alapján – Vállalkozási szerzıdés keretében, 1.135.256.-Ft
+ 306.519.-Ft Áfa bruttó 1.441.775.-Ft ellenszolgáltatás
fejében az ADRI-ÉPKER Kft. (7100 Szekszárd Tinódi u.
4.) végezze. Bizottság javasolja a polgármester úrnak, hogy
az ellenszolgáltatást a 2012. évi költségvetési rendelet
Általános tartalék kerete terhére biztosítsa.
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2. A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. november 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
13./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Város zárt,
valamint nyílt csapadékvíz-elvezetı rendszere adatainak feltöltése, integrálása a város mőszaki
informatikai nyilvántartási rendszerébe.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(172. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Nem kíván kiegészítést tenni.
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:
340/2012. (X.30.) GPB határozat
Csapadékvíz-elvezetı rendszer adatainak
integrálása a mőszaki nyilvántartási rendszerbe

feltöltése,

1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási
szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a Város zárt, valamint nyílt csapadékvíz-elvezetı
rendszere adatainak feltöltése, integrálása a város
mőszaki informatikai nyilvántartási rendszerébe” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı Meridián Kft-vel (7100 Szekszárd, Ybl
Miklós u. 3.) 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: 2012. november 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

14./ napirendi pont
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) kérelme
(173. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság függessze fel a díj befizetését a rendırségi eljárás
lezárulásáig.
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:
341/2012. (X.30.) GPB határozat
Bart Kristóf kérelme
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 megtárgyalta
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) pavilon
közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelmét és a
kérelmezı lakásában történı betörést vizsgáló rendırségi
eljárás lezárultáig felfüggeszti a IV. negyedévi közterülethasználati díj befizetését.
Határidı: 2012. november 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

15./ napirendi pont
Nagy István ingatlanvételi kérelme
(174. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: 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:
342/2012. (X.30.) GPB határozat
Nagy István ingatlanvételi kérelme
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 hatáskörében eljárva
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi
01316/3 hrsz-ú, 1467 m2 alapterülető gyümölcsös mővelési ágú
ingatlan Nagy István (Szekszárd, Benedek A. u. 8.) részére
történı értékesítéséhez 200.- Ft/m2 vételár ellenében.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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16./ napirendi pont
Ágoston-Farkas Melinda ingatlanvételi kérelme
(175. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy az egész terület kerüljön értékesítésre a kérelmezı részére 2.000 Ft/m2
áron.
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:
343/2012. (X.30.) GPB határozat
Ágoston-Farkas Melinda ingatlanvételi kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1.1.4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
módosítja a 279/2012. (IX.11.) GPB számú határozatban
foglaltakat és hozzájárul a 1113 hrsz-ú ingatlannak Ágoston
István Péter és Ágoston-Farkas Melinda (Szekszárd, Remete u.
37., 1112 hrsz.) részére történı értékesítéséhez 2.000. –Ft/m2
vételár ellenében.
A telekalakítással és a földhivatali eljárással kapcsolatos
költségek vevıket terheli.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
17./ napirendi pont
Kovács József ajánlata önkormányzati ingatlanok vételére
(176. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Nem javasolja a módosítást.
További 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:
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344/2012. (X.30.) GPB határozat
Kovács József ajánlata önkormányzati ingatlanok vételére
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 hatáskörében eljárva
megerısíti a 253/2012. (VII.31.) GPB számú határozatban
foglaltakat és Kovács József vételár mérséklési kérelmét
elutasítja.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
18./ napirendi pont
Mérey övárokkal kapcsolatos területrendezés
(178. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy 1.500 Ft-os árat határozzon meg a bizottság a csereingatlanok
vonatkozásában, valamint a tulajdonosok saját költségükön alakítsák át a korlátot.
További 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:
345/2012. (X.30.) GPB határozat
Mérey övárokal kapcsolatos területrendezés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1.1.4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 1481 (övárok), 1557
(Séd-patak), és 1482 hrsz-ú, valamint az 1487 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai (Kiss Donát és Bodzási Katalin) közti telekhatárrendezéshez. A telekhatár-rendezés során a Bizottság a
csereingatlanok vételárát 1.500.- Ft/m2 fajlagos árban határozza
meg. A telekhatár-rendezés feltétele, hogy a tulajdonosok a
baleset megelızése érdekében saját költségükön átalakítják a
1482 hrsz-ú ingatlanon meglévı korlátot.
A telekalakítással és a földhivatalai eljárással kapcsolatos
költségek a Feleket egyenlı arányban terhelik.
Határidı: 2013. március 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök 11 óra 53 perckor elhagyja az üléstermet. Az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek adja át. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
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19./ napirendi pont
Állattartás a Hrabovszky utcában
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: A Hrabovszky utcában lakó, Bucher Sándor ellen az állattartás nem megfelelı
körülményei miatt eljárás van folyamatban. Azonban az új jogszabályok szerint a bizottságnak már
nincs hatásköre az eljárás lefolytatására, ezért javasolja, hogy az eljárás kerüljön lezárásra, valamint
kerüljön áttételre Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzıje rész ére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
346/2012. (X.30.) GPB határozat
Állattartás a Hrabovszky utcában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megállapítja, hogy a Bucher
Sándor Szekszárd, Hrabovszky u. 15. szám alatti lakos
állattartásának felülvizsgálatára irányuló eljárásban a Bizottság
már
nem
rendelkezik
hatáskörrel,
hivatkozva
az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésére, miszerint „Mezıgazdasági
haszonállat
tartása
önkormányzati
rendeletben
nem
korlátozható.”. Fentiekre tekintettel a Bizottság az ügyet átteszi
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı Szekszárd MJV
Jegyzıjéhez.
Határidı: 2012. november 5.
Felelıs: Kıvári László elnök
20./ napirendi pont
Alkony utca forgalmi rendje
(179. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pap Zoltán osztályvezetı
Kıvári László elnök 11 óra 54 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja az egyirányú forgalom kialakítását, amely egyúttal megszünteti a korlátot is.
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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347/2012. (X.30.) GPB határozat
Alkony utca forgalmi rendje
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megvizsgálta az Alkony utca
forgalmi rendjét és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
1.1.1. pontjában rögzített hatáskörében eljárva megszünteti a
Tartsay utcai körforgalomnak az Alkony u-i lehajtójánál
kihelyezett sorompót és egyirányú forgalmat alakít ki az
Alkony utcában az Alkony u. 10. számú ingatlantól. A
Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon
a szükséges közlekedési táblák kihelyezésérıl.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
21./ napirendi pont
Kálvin tér forgalmi rendje
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pap Zoltán osztályvezetı
Pap Zoltán: Javasolja, hogy a Kálvin tér Mérey utcai oldalára kerüljön kihelyezésre egy „Várakozni
tilos” közlekedési tábla.
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:
348/2012. (X.30.) GPB határozat
Kálvin tér forgalmi rendje
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1.1.1. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Várakozni
tilos” KRESZ táblát a Kálvin tér Mérey utcai oldalára.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
22./ napirendi pont
Szent L. u. – Rákóczi u. keresztezıdés útépítési munkái
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Ilosfai Gábor bizottsági tag 11 óra 58 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Märcz László: A csıcserét megcsinálja a Szekszárdi Vízmő Kft., azonban az útburkolat is
meglehetısen rossz állapotban van, ezt is meg kellene csinálni. Elızetes számítások szerint ez 17
millió Ft-ba kerülne. Megoldást jelentene, ha az esıvíz vonalában elhelyezésre kerülne egy
fekvırendır.
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Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: A padka mellé kellene tenni egy plusz víznyelıt, ez megoldást jelentene.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a javaslatot, valamint hívja fel a figyelmét a
Polgármesteri Hivatalnak, hogy a kivitelezés során gondoskodjon a csapadékvíz elvezetésérıl.
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:
349/2012. (X.30.) GPB határozat
Szent L. u. – Rákóczi u. keresztezıdés útépítési munkái
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági
és
Pénzügyi
Bizottsága
támogatja
a
Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóságnak a Szent L. u. –
Rákóczi F. u. keresztezıdés burkolatának ideiglenes
helyreállítására vonatkozó javaslatát. A Bizottság felhívja a
figyelmet arra, hogy a kivitelezés során a csapadékvíz
megfelelı elvezetésérıl gondoskodni szükséges.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Kıvári László elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a 170. sz. bizottsági elıterjesztés a következı bizottsági ülésen
kerüljön megtárgyalásra, ezért javasolja az elıterjesztés napirendrıl történı levételét,
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott.
Az elnök a nyílt ülést 12 óra 07 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök
Készítette:

Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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