SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-23/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. június 26-án 14 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

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

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor, dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Pál József igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóság vezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı
Kocsis-Kisantal Orsolya okt. és pályázati referens
Pócs Margit közmőv. és civil kapcs. referens
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Bálint Zoltán Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztıbizottság elnöke
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztıbizottság tagja
Dr. Méry Éva Aranykönyvi Szerkesztıbizottság tagja
Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetıje
Szilágyi Károly Szekszárdi Civil Kerekasztal képviselıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 óra 20 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére. Javasolja az alábbi írásbeli
elıterjesztés napirendre történı felvételét:
•

A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület (7100 Szekszárd, Petıfi u.
13.) kérelme
(93. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Märcz László: Javasolja az alábbi szóbeli elıterjesztések napirendre történı felvételét:
•

Balogh László kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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•

Faluhely-Gesztenyés dőlık szılıtulajdonosainak útépítési kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

Máté Péter: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre történı felvételét:
•

Wesselényi-Holub u. keresztezıdésénél lévı terület értékesítése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı

A napirenddel kapcsolatban további kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot – az elhangzott módosítással
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:

NAPIREND
1./ napirendi pont
Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(160. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(165. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
I. Béla selejtezési jegyzıkönyv jóváhagyása
(90. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Elıadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési ügyintézı
4./ napirendi pont
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(150. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
5./ napirendi pont
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívottak: dr. Dobos Gyula Szerkesztıbizottság elnöke
Németh Judit Szerkesztıbizottság tagja
dr. Méry Éva Szerkesztıbizottság tagja
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6./ napirendi pont
Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési
Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt
mőszaki ellenıri feladatainak ellátása tárgyában létrejött megbízási szerzıdés módosítására
(158. sz. elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
7./ napirendi pont
„Bérleti szerzıdés a Babits Mihály Mővelıdési Ház építés-átalakítás-bıvítés során a meglévı
megmaradó épületszerkezetek állagának mőszaki-statikai vonatkozásban födémtámaszokkal
történı megóvására a mőszaki elıírásoknak és szabványoknak megfelelıen.” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(92. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
8./ napirendi pont
Szekszárd, 0216/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
(66. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
9./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás mőködésének 2011. évi tapasztalatairól
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
10./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló
kiépítése”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat saját forrás
kiegészítésére
pályázat
benyújtására
(155. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens
11./ napirendi pont
Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004) c. pályázat
saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
(156. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
12./ napirendi pont
Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai
(DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005) c. pályázat önerejének biztosítása
(157. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
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épületében”

13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosítására
(169. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
14./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében disszeminációs napok
szervezésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(87. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
15./ napirendi pont
Ajánlat a szılıhegyi sportpálya hasznosítására
(164. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
(162. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
17./ napirendi pont
Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban
(163. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
18./ napirendi pont
Járólapos járda felújítási program ütemezési javaslat
(89. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
19./ napirendi pont
Máté István kérelme a város közlekedés biztonságának javításáért
(69.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
20./ napirendi pont
Javaslat Green Plus emissziócsökkentı adalékanyag alkalmazására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
22./ napirendi pont
Lohner Gábor telek-kiegészítési kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
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23./ napirendi pont
Ferenczi Richárd ingatlanvételi kérelme
(91. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
24./ napirendi pont
A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület (7100 Szekszárd, Petıfi u. 13.) kérelme
(93. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
25./ napirendi pont
Wesselényi-Holub u. keresztezıdésénél lévı terület értékesítése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
26./ napirendi pont
Balogh László kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
27./ napirendi pont
Faluhely-Gesztenyés dőlık szılıtulajdonosainak útépítési kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Zárt ülés
28./ napirendi pont
Közterület-használati díj megállapítása elleni fellebbezés felterjesztése
(161. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
29./ napirendi pont
Javaslat városi díjakra, elismerésekre
(168. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Elıadó: Mizsák Dominika kabinetvezetı
Nyilvános ülés
30./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(88. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

1./ napirendi pont
Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(160. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: A költségvetési rendelet 850 millió Ft-os hitelkeretet tartalmaz, mely ez év júliusában
lejár, javasolja a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítását 2012. szeptember 20-ig.
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Kıvári László: A következı években engedély alapján lehet csak hitelt felvenni?
Pál József: A stabilitási törvény alapján nem szükséges a kormány hozzájárulása a likvid hitel
felvételéhez. Akkor szükséges a kormány hozzájárulását kérni, ha az adósságot keletkeztetı ügyletbıl
származó fizetési kötelezettség meghaladja a saját bevételek 50%-át.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
196/2012. (VI.26.) GPB határozat
Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….) önkormányzati
rendelete a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(165. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: A költségvetési rendelet módosítását egyrészt a folyószámlahitel meghosszabbítása
indokolja, másrészt technikai átvezetések történnek. A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
197/2012. (VI.26.) GPB határozat
A 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló tervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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3./ napirendi pont
I. Béla selejtezési jegyzıkönyv jóváhagyása
(90. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Elıadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési ügyintézı
Pál József: Teljesen használhatatlan tárgyak selejtezésérıl van szó, 500 ezer Ft értéket meghaladó
selejtezéshez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hozzájárulása szükséges.
Kıvári László: Az eszközök között nem szerepel olyan tárgy, amely a civil szervezeteknek adható?
Pál József: Javíthatatlan, mőszakilag elavult eszközökrıl van szó.
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 az alábbi határozatot hozta:
198/2012. (VI.26.) GPB határozat
I. Béla selejtezési jegyzıkönyv jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
az I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola selejtezési jegyzıkönyvét a
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidı: 2012. június 26.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
4./ napirendi pont
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(150. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Mekkora összegrıl van szó?
Varga András: A támogatás összege az elızı évi vissza nem térítendı támogatást legfeljebb 25%-kal
haladhatja meg, vagyis maximum 18.750.000 Ft.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
199/2012. (VI.26.) GPB határozat
Helyi közösségi közlekedés támogatásának
igénylése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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a helyi közösségi közlekedés támogatásának
igénylésére tett javaslatot a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Máté Péter 14 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
5./ napirendi pont
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívottak: dr. Dobos Gyula Szerkesztıbizottság elnöke
Németh Judit Szerkesztıbizottság tagja
dr. Méry Éva Szerkesztıbizottság tagja
Pócs Margit: A határidıre beérkezett észrevételeket, javaslatokat beépítették a tervezetbe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
200/2012. (VI.26.) GPB határozat
2011. évi Aranykönyvi bejegyzések
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
6./ napirendi pont
Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési
Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt
mőszaki ellenıri feladatainak ellátása tárgyában létrejött megbízási szerzıdés módosítására
(158. sz. elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Farkas Éva osztályvezetı
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgató
Kerekes László: A bekövetkezett események miatt jelentıs mértékben megnövekedtek a mőszaki
ellenıri feladatok, melyeket csak többletforrás biztosítása esetén tud a Kft. ellátni.
Máté Péter 14 óra 36 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 5 fı bizottsági tag.
Farkas Éva: Plusz forrást nem szükséges biztosítani, a pályázat költségvetésén belül a
költségkategóriákon belül belsı átcsoportosítást tudnak végezni.
Kerekes László: A Városfejlesztés Kft-vel kötött megbízási szerzıdés kerülne meghosszabbításra a
megbízási díj emelésével együtt.
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Kıvári László: Mikorra várható a beruházás befejezése?
Kerekes László: A közbeszerzési eljárás folyamatban van.
Csernus Péter: Mőszakilag határidıre ez a beruházás még megvalósítható?
Kerekes László: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
201/2012. (VI.26.) GPB határozat
Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 –
„"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza
Multifunkcionális
Közösségi
Központ
Kialakítása címő” c. projekt mőszaki ellenıri
feladatainak ellátása tárgyában létrejött
megbízási szerzıdés módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
„TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
–
„"Agóra
Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a
Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi
Központ Kialakítása címő” c. projekt mőszaki
ellenıri feladatainak ellátása tárgyában létrejött
megbízási szerzıdés módosítására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
7./ napirendi pont
„Bérleti szerzıdés a Babits Mihály Mővelıdési Ház építés-átalakítás-bıvítés során a meglévı
megmaradó épületszerkezetek állagának mőszaki-statikai vonatkozásban födémtámaszokkal
történı megóvására a mőszaki elıírásoknak és szabványoknak megfelelıen.” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(92. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kerekes László: Voltak olyan berendezések, amelyeket a HÉROSZ alvállalkozói biztosítottak,
födémtámaszok voltak beépítve. Amikor a HÉROSZ csıdöt jelentett, az alvállalkozó ezeket a
födémtámaszokat elvitte, ezt követıen az önkormányzat bérelte a födémtámaszokat. A vállalkozó nem
tudja továbbra is biztosítani ezeket, ezért ajánlatokat kértek.
Farkas Éva: Külön bontották az ajánlatkérésnél a beszerelést, szállítást, illetve a bérleti díjat.
Mindkettı esetében a legkedvezıbb ajánlatot az ADRI-ÉPKER Kft. tette. A bérleti díj összegére
érkezett legkedvezıbb ajánlat megegyezik nagyjából a jelenleg fizetett bérleti díjjal.
Máté Péter: Nem érné meg jobban megvásárolni ezeket a födémtámaszokat?
Kerekes László: Elég költséges lenne megvásárolni.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
202/2012. (VI.26.) GPB határozat
„Bérleti szerzıdés a Babits Mihály Mővelıdési
Ház építés-átalakítás-bıvítés során a meglévı
megmaradó
épületszerkezetek
állagának
mőszaki-statikai
vonatkozásban
födémtámaszokkal történı megóvására a
mőszaki elıírásoknak és szabványoknak
megfelelıen.” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a „Bérleti szerzıdés a
Babits Mihály Mővelıdési Ház építés-átalakításbıvítés
során
a
meglévı
megmaradó
épületszerkezetek
állagának
mőszaki-statikai
vonatkozásban
födémtámaszokkal
történı
megóvására
a
mőszaki
elıírásoknak
és
szabványoknak megfelelıen” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezıbb ajánlatot tevı ADRI-ÉPKER Kftvel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) kössön
szerzıdést.
2. 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.
Határidı:
Felelıs:

2012. június 27.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

8./ napirendi pont
Szekszárd, 0216/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
(66. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Bálint Zoltán: Nem fogadta el a bérlı az ajánlatot, két hónap múlva kiköltözik, ezt követıen
meghirdetik az ingatlant.
Kérdés nem hangzott el.
Varga András: A bizottság korábban döntött arról, hogy megtekinti a helyszínt.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A bizottság – határozathozatal nélkül- tudomásul vette a tájékoztatást.
9./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás mőködésének 2011. évi tapasztalatairól
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Ács Rezsı alpolgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
203/2012. (VI.26.) GPB határozat
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás
mőködésének
2011.
évi
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
Cikói
Hulladékgazdálkodási
Társulás
mőködésének 2011. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
10./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló
kiépítése”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat saját forrás
kiegészítésére
pályázat
benyújtására
(155. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens
Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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204/2012. (VI.26.) GPB határozat
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítése, valamint a
települési
szennyvíztisztítóban
keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló
kiépítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c.
pályázat saját forrás
kiegészítésére
pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat saját
forrás
kiegészítésére pályázat benyújtására
tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

11./ napirendi pont
Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004) c. pályázat
saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
(156. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens
Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
205/2012. (VI.26.) GPB határozat
Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsıde
bıvítése”
(DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004)
c.
pályázat saját forrásának kiegészítésére
pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
„A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” (DDOP3.1.3/D-11-2012-0004) c. pályázat saját forrásának
kiegészítésére pályázat benyújtására tett javaslatot
a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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12./ napirendi pont
Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai
(DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005) c. pályázat önerejének biztosítása
(157. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens

épületében”

Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
206/2012. (VI.26.) GPB határozat
Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz.
Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében”
(DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005)
c.
pályázat
önerejének biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz.
Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében”
(DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005)
c.
pályázat
önerejének biztosítására tett javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosítására
(169. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
207/2012. (VI.26.) GPB határozat
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Közbeszerzési
Tervének
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési Tervének módosítására
tett
javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

14./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében disszeminációs napok
szervezésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(87. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Ismerteti az elıterjesztést.
Szabó Zsolt: Mit jelent az, hogy disszeminációs napok?
Kocsis-Kisantal Orsolya: A tudás terjesztése. A kísérleti eredményekrıl tananyagot kell készíteni,
majd ezt követıen terjeszteni kell.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
208/2012. (VI.26.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/22010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázat keretében disszeminációs napok
szervezésére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés a TÁMOP3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy
György Természettudományos Projekt elnevezéső
pályázat
keretében
disszeminációs
napok
szervezése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Eötvös József
Pedagógiai Szolgáltatóval (székhely: 7100
Szekszárd, Szent István tér 11-13.) kössön
szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a
szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
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2012. június 26.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

15./ napirendi pont
Ajánlat a szılıhegyi sportpálya hasznosítására
(164. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Fajszi Lajos: A FIDESZ Frakció a határozati javaslat B.) változatát támogatja.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
209/2012. (VI.26.) GPB határozat
Ajánlat a szılıhegyi sportpálya hasznosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a szılıhegyi sportpálya hasznosítására tett
javaslatok közül a „B” változat elfogadását
javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati
rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
(162. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
210/2012. (VI.26.) GPB határozat
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.
3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
17./ napirendi pont
Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban
(163. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Véleménye szerint a bizottság a díjak csökkentését javasolja, a szinten tartás nem
indokolt. Javasolja az 5 %-os csökkentést a makrogazdasági helyzet jövıben történı, valószínősíthetı
változására, illetve a közelmúltban a város vezetékhálózatán történt fejlesztésekre és ebbıl adódóan a
hıveszteség csökkenésére tekintettel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
211/2012. (VI.26.) GPB határozat
Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz
szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
Gazdasági
és
Pénzügyi
Bizottságának állásfoglalása a távhı- és használati
melegvíz
szolgáltatás
ármegállapításával
kapcsolatban:
A Bizottság a szinten tartást nem tartja
indokoltnak, valamint javasolja az 5 %-os
csökkentést a makrogazdasági helyzet jövıben
történı, valószínősíthetı változására, illetve a
közelmúltban a város vezetékhálózatán történt
fejlesztésekre és ebbıl adódóan a hıveszteség
csökkenésére tekintettel.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

18./ napirendi pont
Járólapos járda felújítási program ütemezési javaslat
(89. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
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Máté Péter:A Holub u. és az Ady E. u. keresztezıdésénél kimozdult két járdalap. Fontos lenne
megcsinálni.
Kıvári László: A Bartina u. jobb oldalán lévı járdát is szükséges lenne megcsinálni.
Máté Péter: Problémás még a Vasvári u. eleje és a Halasi A. u. eleje, jobb oldalon.
Märcz László: Javasolja, hogy szakaszosan legyen meghatározva a járdafelújítás. A bizottság jelöljön
ki 4-5 járdát, adjon rá határidıt, majd elkészültét követıen tekintse meg a helyszínen. Ezt követıen
pedig ismételten kerüljenek kijelölésre felújításra váró járdák.
Fajszi Lajos: Javasolja még a Szılı utca végén lévı járda rendbetételét.
Kıvári László: Régóta felújításra vár a Kadarka utca – Ezerjó utca járdája is. Az elhangzottak alapján
javasolja az alábbi járdák rendbetételét:
1.
2.
3.
4.

Kadarka-Ezerjó u.
Holub – Ady Endre u.
Halasi Andor-Kövendi S. u.
Szılı utca

Javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt ezen járdák rendbetételére, majd ezek
elkészültét követıek számoljon be róla.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
212/2012. (VI.26.) GPB határozat
Járólapos járda felújítási program ütemezési
javaslat
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
az
alábbi
járdafelújítások
elvégzésére kéri fel a Polgármesteri Hivatalt
elsı ütemben:
5.
6.
7.
8.

Kadarka-Ezerjó u.
Holub – Ady Endre u.
Halasi Andor-Kövendi S. u.
Szılı utca

2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát,
hogy amint elkészültek a fentiekben megjelölt
járda-felújítási
munkálatokkal,
készítsen
beszámolót és terjessze azt a Bizottság elé.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
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19./ napirendi pont
Máté István kérelme a város közlekedés biztonságának javításáért
(69.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: A Kırösi Cs. S. utcában, valamint a Klapka Gy. utcában feleslegesnek tartja a
forgalommódosítást.
Máté Péter: Javasolja, hogy a Kadarka utcában kerüljön levételre a várakozni tilos tábla. A járda
kerüljön szélesítésre, de csak akkor, ha adódik rá pályázat.
Kıvári László: Javasolja a tábla levételét a Kadarka utcában, a másik két utcában nem támogatja a
kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
213/2012. (VI.26.) GPB határozat
Máté István kérelme a város közlekedés
biztonságának javításáért
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva Máté István
kérelmében foglaltakra az alábbi döntést
hozza:
1. A Kırösi Csoma Sándor u. 6-12.
háztömb szakaszán nem támogatja a
„Várakozni tilos” tábla lecserélését.
2. A Klapka utca - Esze Tamás utca
keresztezıdése és a Babits Mihály
Általános Iskola közötti területen nem
támogatja a „Megállni tilos” tábla
elhelyezését.
3. A Kadarka utcában nem támogatja
„Megállni tilos” tábla elhelyezését.

II.
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A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
és-fejlesztési
Igazgatóságát, hogy a Kadarka utcában, a
lakótömbök elıtt, távolítsa el a „Várakozni
tilos” táblát.

Határidı: 2012. július 08.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Közlekedési tábla eltávolítása a
Remete utcában” c. szóbeli elıterjesztést, tekintettel arra, hogy a tábla már régóta nem tölti be eredeti
funkcióját.
Az elnök szavazásra teszi fel az elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
20./ napirendi pont
Közlekedési tábla eltávolítása a Remete utcában
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság távolítsa el a Remete utcában a „Várakozni tilos” táblát,
tekintettel arra, hogy nem tölti be eredeti funkcióját és csak nehezíti a közlekedést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
214/2012. (VI.26.) GPB határozat
Közlekedési tábla eltávolítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy a Remete
utcában a rakodás miatt kihelyezett „Várakozni
tilos” táblát távolítsa el.
Határidı: 2012. július 08.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
21./ napirendi pont
Javaslat Green Plus emissziócsökkentı adalékanyag alkalmazására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy Szekszárd mint klímabarát település járjon élen azzal, hogy használja
ezt az adalékanyagot.
Kérdés nem hangzott el.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nincs sok gépjármőve a Polgármesteri Hivatalnak. A gyakorlati
alkalmazása is meglehetısen a problémás, a távol lévı autókban nem lehet ellenırizni. Polgármester
úrtól, alpolgármester asszonytól nem várható el, hogy tankoláskor az üzemanyaghoz töltse az
adalékanyagot.
Kıvári László: Javasolja, hogy az önkormányzati cégek vizsgálják meg, hogy tudják-e alkalmazni az
adalékanyagot a jármőveikben.
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Csernus Péter: Tart attól, hogy az adalékanyag kevésbé hasznos, inkább csak üzlet valakinek.
Máté Péter: Óvatosnak kell lenni az önkormányzati cégeknek is, hiszen pl. az Alisca Terra Kft.
pályázaton nyerte a gépjármőveit és nem biztos, hogy a pályázati elıírások lehetıvé teszik az
adalékanyag használatát.
Kıvári László: A Polgármesteri Hivatal gépjármőveiben nem javasolja a használatot, tekintettel azok
alacsony számára. A bizottság javasolja az önkormányzati tulajdonban lévı cégek vezetıinek, hogy
vizsgálják meg, jármőveikben érdemes lenne-e alkalmazni a fenti adalékanyagot.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
215/2012. (VI.26.) GPB határozat
Green Plus emissziócsökkentı adalékanyag
alkalmazása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Green Plus emissziócsökkentı
adalékanyagot nem kívánja alkalmazni a
Polgármesteri
Hivatal
gépjármőveiben,
tekintettel azok alacsony számára.
2. A Bizottság javasolja az önkormányzati
tulajdonban lévı cégek vezetıinek, hogy
vizsgálják meg, jármőveikben érdemes lenne-e
alkalmazni a fenti adalékanyagot.
Határidı: 2012. július 31.
Felelıs: önkormányzati cégek vezetıi
Kıvári László elnök 15 óra 51 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 4 fı bizottsági tag. Az ülés
vezetését átadja Máté Péter elnök-helyettesnek.
22./ napirendi pont
Lohner Gábor telek-kiegészítési kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Máté Péter: Elmondja, hogy a bizottság megtekintette a szóban forgó területeket – 1292,1293,1274
hrsz-ú ingatlanok. Amennyiben a bizottság hozzájárul a telekhatár rendezéshez, úgy sokkal
rendezettebb benyomást keltene a terület. A jelenlegi tényleges használat kerülne átvezetésre.
Tulajdonképpen egy területcsere történne. Javasolja a telekhatár-rendezést, valamint javasolja, hogy a
bizottság járuljon hozzá, hogy Lohner Gábor a Bálint köz 16. sz. ingatlan elıtti közterületet egy részét,
anyagtárolás céljából bérbe vehesse.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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216/2012. (VI.26.) GPB határozat
Lohner Gábor telek-kiegészítési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja Lohner Gábonak (Szekszárd, Remete u.
1.) a szekszárdi 1292, 1293 és 1274 hrsz-ú
ingatlanok
telekhatár-rendezésére
irányuló
kérelmét, melynek keretében a jelenlegi használat
kerülne átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A
Bizottság hozzájárul a Bálint köz 16. számú
ingatlan elıtti közterület meghatározott részének
anyagtárolás céljából történı bérbeadásához
Lohner Gábor részére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

23./ napirendi pont
Ferenczi Richárd ingatlanvételi kérelme
(91. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Fajszi Lajos: 300 Ft/m2 vételárat javasol meghatározni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
217/2012. (VI.26.) GPB határozat
Gajzágó Mariann ingatlanvételi kérelme
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 hatáskörében eljárva
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı
szekszárdi
10596/6
hrsz-ú
ingatlan
értékesítéséhez 300 Ft/m2 vételár ellenében,
Gajzágó Mariann Békéscsaba, Pásztor u. 39.
fsz.1. alatti lakos részére (haszonélvezı:
Ferenci Richárd, Szekszárd, Csötönyi-völgy
10574/5 hrsz-ú).

2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. (2) bekezdése értelmében
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értesítse a Magyar Állam képviseletében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-t az
adásvételrıl.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
24./ napirendi pont
A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület (7100 Szekszárd, Petıfi u. 13.) kérelme
(93. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja az elengedést.
További hozzászólás nem volt.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
218/2012. (VI.26.) GPB határozat
A Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület
(7100 Szekszárd, Petıfi u. 13.) 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 Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros Egyesületnek (7100
Szekszárd, Petıfi u. 13.) a 9. Sajó Péter
Nemzetközi
Kerékpárverseny
kapcsán
a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. június 29.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
25./ napirendi pont
Wesselényi-Holub u. keresztezıdésénél lévı terület értékesítése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter képviselı
Máté Péter: Elmondja, hogy Jordáki Mónika kérelmezı a Holub u.-Wesselényi u. keresztezıdésénél
lévı, önkormányzati tulajdonban lévı területet kívánja megvásárolni. Cserében egy Május 1. utcai
lakást ajánlott fel. A lakást át lehetne adni kezelésbe a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nek.
Kérdés nem hangzott el.
Fajszi Lajos: Információi szerint egy minipiac kialakítása a cél.
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Máté Péter: Javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési ésfejlesztési Igazgatóságát, hogy vizsgálja ki a Wesselényi utca – Holub János utca keresztezıdésénél
lévı, 3981/1 hrsz-ú önkormányzati terület értékesítésének lehetıségét. Ennek megtörténtét követıen
pedig az eredményekrıl készítsen beszámolót és terjessze azt a Bizottság elé.
További hozzászólás nem volt.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
219/2012. (VI.26.) GPB határozat
Wesselényi-Holub u. keresztezıdésénél lévı
terület értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Jordáki Mónika (Szekszárd, Béri B. Á. u. 20. II/5.)
kérelme kapcsán felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát,
hogy vizsgálja ki a Wesselényi utca – Holub János
utca keresztezıdésénél lévı, 3981/1 hrsz-ú
önkormányzati terület értékesítésének lehetıségét.
Ennek
megtörténtét
követıen
pedig
az
eredményekrıl készítsen beszámolót és terjessze
azt a Bizottság elé.
Határidı: 2012. július 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

26./ napirendi pont
Balogh László útépítési kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Balogh László aláírásokat győjtött, hogy a Bródy S. u. végén, a vízmő telephelyénél
nyíló utca - mely mellett lakóingatlanok vannak – burkolásra kerüljön. Az ott lakók 20.000 Ft-ot
adnának fejenként a burkolásra. Az út kiépítés nagyjából 4 millió Ft lenne. A lakók által összeadásra
kerülı összeg ennek nagyjából a 10 %-át fedezné.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Nagyon sokba kerül az út. Legalább az 50 %-át össze kellene adniuk, hiszen ezt
tartalmazza az útépítési hozzájárulásról szóló rendelet is. Errıl mindenképp tájékoztassa a Hivatal a
kérelmezıt.
További hozzászólás nem volt.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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220/2012. (VI.26.) GPB határozat
Balogh László útépítési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a jelenlegi formájában nem támogatja Balogh
Lászlónak (Szekszárd, Csokonai u. 9. IV/13.) és
társainak az önkormányzati tulajdonban lévı
11675/7 hrsz-ú út építésére vonatkozó kérelmét. A
Bizottság felkéri a Polgármeteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a kérelmezıt az Önkormányzat
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló
rendeletében foglaltakról, miszerint az érintett
tanyatulajdonosoknak legalább az útépítési
költségek 50 %-át biztosítaniuk kell.
Határidı: 2012. június 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
27./ napirendi pont
Faluhely-Gesztenyés dőlık szılıtulajdonosainak útépítési kérelme
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: A Faluhely-Gesztenyés dőlık környékén az útból nagyjából 500 m nincs
leaszfaltozva. Az ottani lakosok kérik ennek megoldását. Az út aszfaltozása 14 millió Ft lenne.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Erre biztosan nincs most pénze az önkormányzatnak. Nem javasolja a kérelem
támogatását.
További hozzászólás nem volt.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
221/2012. (VI.26.) GPB határozat
Szılıtulajdonosok útépítési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
nem támogatja a Faluhely-Gesztenyés dőlıi
szılıtulajdonosoknak
a
10841
hrsz-ú
önkormányzati út hiányzó szakaszának építésére
vonatkozó kérelmét. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
kérelmezıket
az
útépítési
érdekeltségi
hozzájárulásról
szóló
helyi
rendeletben
foglaltakról.
Határidı: 2012. július 10.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

24

A bizottság 16 óra 04 perctıl zárt ülésen folytatja munkáját, melyen meghozta 222-223/2012.(VI.26.)
GPB határozatait. A nyilvános ülés 16 óra 11 perckor folytatódik. Az elnök megállapítja, hogy a 7
tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes.
30./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról
(88. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
dr. Kajos Nikolett: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a 7/2012. (I.31.) GPB határozat sz. határozat végrehajtását a bizottság
fogadja el, az 52/2012. (II.28.) és a 158/2012. (V.22.) GPB határozatok végrehajtására elıírt határidıt
a bizottság 2012. július 31. napjáig hosszabbítsa meg, a 64/2012. (III.20.) és a 72/2012. (III.28.) GPB
határozatok végrehajtására elıírt határidıt a bizottság 2012. augusztus 31. napjáig hosszabbítsa meg,
valamint a bizottság fogadja el a 82/2012. (IV.3.) GPB határozat végrehajtását.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
224/2012. (VI.26.) GPB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
1.

2.

3.

4.

5.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 1,3-5/2012. (I.10.); 626/2012. (I.31.); 27-29/2012. (II.16.); 3051,53-56/2012. (II.28.); 57-63,65-71/2012.
(III.20.); 73-80/2012. (III.28.); 81-98/2012.
(IV.3.) 99-104/2012. (IV.5.); 105-111/2012.
(IV.11.); 112-134/2012 (IV.24.); 135145/2012. (V.8.); 146-157,159,161-164,166177/2012. (V.29.); 178/2012. (V.31.) GPB
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
A Bizottság az 52/2012. (II.28.) GPB
határozat végrehajtására elıírt határidıt 2012.
július 31. napjáig meghosszabbítja.
A Bizottság a 64/2012. (III.20.) GPB
határozat végrehajtására elıírt határidıt 2012.
augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.
A Bizottság a 72/2012. (III.28.) GPB
határozat végrehajtására elıírt határidıt 2012.
augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.
A Bizottság a 158/2012. (V.22.) GPB
határozat végrehajtására elıírt határidıt 2012.
július 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidı: 2012. június 26.
Felelıs: Kıvári László elnök
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További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 29 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Máté Péter
elnök-helyettes

Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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