SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Ikt. szám: III. 41-24/2009.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságának 2009. június 24-én 14 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal
II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Csernus Péter, Máté Péter, Horváth
Jánosné, Szabó Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Dr. Balás Ákos bizottsági tag

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos, Ilosfai Gábor, Koller Attila bizottsági
tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Szeleczki József igazgatóság-vezetı,
Kuglics Krisztina közbeszerzési referens,
Buncsek Attila pályázati referens,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Artim Andrásné az Alisca Terra Kft. ügyvezetıje,
Piry Tamás a COLAS Hungária Kft. képviselıje,
Matókné Kapási Júlia a Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza igazgatója,
Herrné Szabadi Judit a Borvidék Kft. ügyvezetıje

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 9 tagú bizottságból 5 tag jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülést 14 óra 12 perckor megnyitja.

Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus társaskör támogatási kérelmét.
Varga András: Az alábbi témák megtárgyalását javasolja a bizottságnak: Javaslat az Augusz
Imre utcai volt főtımő területének rendezésére; Javaslat KEOP pályázati program keretében
közbeszerzési tanácsadó kiválasztására. A meghívóban 8. napirendi pontként szereplı
elıterjesztés levételét javasolja a bizottságnak.
Kıvári László: Javaslatot tesz a napirendi pontok meghívótól eltérı sorrendben történı
tárgyalására.
A bizottság elnöke az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazásra teszi fel a napirend

H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8. H-7101, PF. 83 74/504-159  74/419-618

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi
ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Meghívott: Artim Andrásné az Alisca Tera Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Szent László Napi Vigadalom rendezvényrıl, javaslat a „király
köszöntésén” történı részvételre
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Matókné Kapási Júlia a Babits Mihály Mővelıdési Ház igazgatója
(szóbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Kht. támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Borvidék Kht. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
Tájékoztató az M6-M56-os autópálya építésérıl
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Piry Tamás a COLAS Hungária Kft. területi igazgatója
(szóbeli elıterjesztés)
5./ napirendi pont
Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(írásbeli elıterjesztés)
6./ napirendi pont
Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
Elıterjesztı: Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(írásbeli elıterjesztés)
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7./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetıjének az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)
8./ napirendi pont
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
(írásbeli elıterjesztés)
9./ napirendi pont
Javaslat vis maior támogatás elfogadására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
10./ napirendi pont
A pécsi Európa Kulturális Fıvárosa 2010 programhoz főzıdı módosítások
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
(írásbeli elıterjesztés)
11./ napirendi pont
Javaslat a Kemény S. utcától keletre fekvı területek rendezésére
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
12./ napirendi pont
Nagy Józsefné bérleti díj mérséklési kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
13./ napirendi pont
Remind Communication Kft. kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
14./ napirendi pont
Javaslat az Augusz Imre utcai volt főtımő területének rendezésére
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
(írásbeli elıterjesztés)
15./ napirendi pont
Kivitelezı választása a Szekszárd, Dorogi – közben bekövetkezett pinceomlás
helyreállítására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
16./ napirendi pont
Egyebek
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ZÁRT ÜLÉS

17./ napirendi pont
Megállapodás üzletrészek átruházásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)
18./ napirendi pont
Javaslat a távhıszolgáltatási rendszer szervezeti és mőszaki fejlesztésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)
19./ napirendi pont
Szekszárdi Turisztikai Kft. Nonprofit Közhasznú Kft-vé történı átalakítása
Elıterjesztı: Dr. Balás Ákos FB elnök
(szóbeli elıterjesztés)
20./ napirendi pont
TDM pályázaton induló közhasznú egyesület megalapítása
Elıterjesztı: Dr. Balás Ákos FB elnök
(szóbeli elıterjesztés)
21./ napirendi pont
Javaslat a „Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással”
projekt keretében a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft., valamint az óvadékkal érintett
vállalkozás között a vállalkozói hitelfelvétel biztosítására kötendı óvadéki szerzıdés
jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(írásbeli elıterjesztés)

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi
ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Meghívott: Artim Andrásné az Alisca Terra Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
Artim Andrásné: Ismerteti az elıterjesztést. Az emelésben nincs nyereségtartalom, csak a
keletkezı plusz költségeket építették be a díjba.
Máté Péter: A jelentıs költségtételt az elhelyezési díj teszi ki, amivel nem lehet mit kezdeni.
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Artim Andrásné: A REKOM Kht. 11.000.- Ft/tonna kezelési költséget határozott meg. A DélBalaton és Sióvölgye hulladékgazdálkodási programot egységesen kell kezelni, annak része
az egyes hulladéklerakók rekultivációja is. A lerakási díjban idıvel megjelenik az
önkormányzati önerı is.
Máté Péter: A Keselyősi úti lerakó engedélyének meghosszabbítására nincs lehetıség?
Artim Andrásné: Kormányrendelet határozta meg, hogy mikorra kell azokat a telepeket
megszüntetni, amelyek nem felelnek meg az elıírásoknak.
Kıvári László: Azt nem lehet elkerülni, hogy ne a városon kívülre vigyék a szemetet. Úgy
gondolja, hogy a bizottságnak a kérdés gazdasági oldalát kell vizsgálni. Javasolja, hogy a
bizottság tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztést és egyben javasolja annak
elfogadását is.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
181/2009. (VI.24.) GMB határozat
Köztisztasági rendelet módosítása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
tárgyalásra javasolja és támogatja a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl
szóló rendelet módosítását.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

2./ napirendi pont
Tájékoztató a Szent László Napi Vigadalom rendezvényrıl, javaslat a „király
köszöntésén” történı részvételre
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Matókné Kapási Júlia a Babits Mihály Mővelıdési Ház igazgatója
Matókné Kapási Júlia: Jelentısen fejlıdött a rendezvény, hiszen idén már három napos lesz.
Ismerteti a programokat. A „király köszöntése” címő program miatt kereste meg a bizottságot
azzal a kéréssel, hogy a tagok vegyenek részt a köszöntésen. A jelmezekkel 16 órára kell
elkészülni és a Polgármesteri Hivatal elıtt lehet várakozni. Az átadandó ajándékokat a
szervezık biztosítják. Kéri a bizottságot, hogy minél többen vegyenek részt a játékban.
Horváth Jánosné: A konferencia teremben lesz lehetıség átöltözni?
Matókné Kapási Júlia: Igen.
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Horváth Jánosné: Ki lesz a király?
Matókné Kapási Júlia: Balázs Péter, börtönigazgató.
Dr. Balás Ákos 14 óra 30 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 6 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Hol hirdették a rendezvényt?
Matókné Kapási Júlia: A város környékén megjelenı újságokban, médiumokban. Az
országos hirdetés pénzhiány miatt elmaradt. Elsısorban a Szüreti Napok rendezvényére
koncentrálnak.
Kıvári László: Köszöni a tájékoztatást és reményét fejezi ki, hogy sokan vesznek részt a
programokon.

3./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Kht. támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Borvidék Kht. ügyvezetıje
Kıvári László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kht. a tegnapi nap folyamán átalakult Kftvé és ügyvezetınek Herrné Szabadi Juditot választották meg határozatlan idıre.
Herrné Szabadi Judit: A szervezet éves mőködési költsége 4-4,5 millió Ft. Ezt az összeget a
rendezvények nyereségébıl kell elıteremteni. A kiemelt rendezvények a Szüreti Napok,
illetve a Szent László Napok, ezért kérik most a bizottság támogatását.
Máté Péter: Hogyan állnak az asztalok foglalásával?
Herrné Szabadi Judit: Eddig 122 asztalra mutatkozott igény.
Kıvári László: Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy a Kft. 8 új taggal bıvült.
Csernus Péter: A város eltekint a közterület-használati díj megfizetésétıl?
Herrné Szabadi Judit: Igen. Lehetséges lenne még az asztalok bérleti díjának növelése, de
ezt nem szeretnék.
Kıvári László: Javasolja, hogy támogassa a bizottság a kérelmet.

További hozzászólás nem volt.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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182/2009. (VI.24.) GMB határozat
Szekszárd Borvidék Kft. támogatása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
2009. évi bizottság tartalék terhére 100.000.- Ft összegő
támogatást biztosít a Szekszárd Borvidék Kft. (Szekszárd,
Táncsics u. 3.) részére a Szent László Napok keretében
rendezendı Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe program
lebonyolításához.
Határidı: 2009. június 30.
Felelıs: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Pál József igazgatóság-vezetı

4./ napirendi pont
Tájékoztató az M6-M56-os autópálya építésérıl
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Piry Tamás a COLAS Hungária Kft. területi igazgatója
Piry Tamás: Köszöni a lehetıséget, hogy beszámolhat a bizottságnak. A Tolna megyei
szakaszról elmondható, hogy az összes földmunkát befejezik a hónap végéig. A többi részen
30 %-os készültségben a kopóréteg is felkerült a pályára. A pálya kezd autópályára
hasonlítani. A volt motocross pálya tényleges kialakítása jövı hónapban befejezıdik, azt
követıen tudják az önkormányzatnak visszaadni a területet.
Máté Péter: A célkitermelı helyrıl elszállított földdel kapcsolatos elszámolásról van
információ?
Piry Tamás: Az egyeztetések az autópálya igazgató és a polgármester úr között zajlanak. Az
irány megvan mindkét félnek van egy elképzelése, már csak a véglegesítésre vár a dolog.
Szeleczki József: Több információval ı sem tud szolgálni errıl.
Dr. Balás Ákos: A Csörge-tó – Gemenc Szabadidıközpont közötti földes úton megszőnik az
átjárás?
Piry Tamás: Igen.
Csernus Péter: A keleti leágazónál legyalult rész ott marad?
Piry Tamás: A levezetı árok az autópálya felületén keletkezı vizet vezeti le a Baksa-tói
árokba.
Csernus Péter: Hogyan áll az alagutak készültsége?
Piry Tamás: A két legrövidebb már készen van.
Csernus Péter: Amelyik beomlott?
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Piry Tamás: Az év végére készül el.
Dr. Balás Ákos: Tudják tartani a határidıt?
Piry Tamás: Ha nem lesz komoly akadályozó tényezı, akkor igen.
Csernus Péter: A Dunaújváros-Szekszárd közi szakaszról van információja?
Piry Tamás: Úgy látja, hogy márciusra az a szakasz is elkészül.
Kıvári László: Mikor lenne a legalkalmasabb megtekintetni az építkezést?
Piry Tamás: Augusztus környékét javasolja, akkor már lesznek burkolati jelek is a pályán. Az
M9-estıl egészen az alagutakig végig lehet gurulni.
Kıvári László: Köszöni a tájékoztatást.
Máté Péter 15 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fı bizottsági tag.

5./ napirendi pont
Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Elıadó: Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést. Két új tétellel egészül ki a terv: Városi Bölcsıde
felújítása, valamint a Sportcsarnok felújítása. A KEOP pályázatból megvalósuló
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó tanulmány készítés kikerül a tervbıl, mivel értékhatár
alatti megbízásról van szó.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
183/2009. (VI.24.) GMB határozat
2009. évi közbeszerzési terv módosítása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 2009. évi
közbeszerzési terv módosítását.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
6./ napirendi pont
Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
Elıterjesztı: Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
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Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
184/2009. (VI.24.) GMB határozat
Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a KEOP1.2.0./1F pályázati program keretében” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı ProVital 2000 Kft-vel (1118 Budapest, Késmárki u. 8.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2009. június 30.
Felelıs: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság tartson 5 perc szünetet.
A bizottság 15 óra 8 perctıl 15 óra 13 percig szünetet tartott. A bizottság tagjai közül jelen
van: Kıvári László, Dr. Balás Ákos, Csernus Péter, Szabó Zsolt, Horváth Jánosné.
7./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetıjének az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
185/2009. (VI.24.) GMB határozat
Tulajdonosi felhatalmazás a Vízmő Kft. ügyvezetıjének
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Gazdasági
és
Mezıgazdasági
Bizottsága
Közgyőlésének
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a „Tulajdonosi
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felhatalmazás a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
ügyvezetıjének az alapító okirattól eltérı mértékő
kötelezettségvállalásra” címő közgyőlési elıterjesztés
határozati javaslatát.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
8./ napirendi pont
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László: Javasolja a kért támogatás odaítélését, nagyon aktív az egyesületi munkát
végez a társaskör.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
186/2009. (VI.24.) GMB határozat
Szekszárd-Újvárosi
Római
Katolikus
támogatása

Társaskör

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
2009. évi bizottság tartalék terhére 150.000.- Ft összegő
támogatást biztosít a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör (Szekszárd, Rákóczi u. 69.) részére a 2009. július 3án megrendezésre kerülı Aratónap költségeinek fedezésére.
Határidı: 2009. június 30.
Felelıs: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezetı
Pál József igazgatóság-vezetı

9./ napirendi pont
Javaslat vis maior támogatás elfogadására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Szeleczki József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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187/2009. (VI.24.) GMB határozat
Javaslat vis maior támogatás elfogadására
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a vis maior támogatás
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Kıvári László elnök

10./ napirendi pont
A pécsi Európa Kulturális Fıvárosa 2010 programhoz főzıdı módosítások
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: Az önerı növekmény az ÁFA kulcs emelkedésének köszönhetı.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
188/2009. (VI.24.) GMB határozat
A pécsi EKF programhoz főzıdı módosítások
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a pécsi Európa
Kulturális Fıvárosa programhoz főzıdı módosításokat
tartalmazó Társulási Megállapodást. A Bizottság javasolja,
hogy a szükséges önerıt az Önkormányzat a 2009. évi
költségvetési rendelet pályázati tartaléka terhére biztosítsa.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
11./ napirendi pont
Javaslat a Kemény S. utcától keletre fekvı területek rendezésére
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Dr. Balás Ákos: Javasolja, hogy az Aranyfürt Szövetkezettel opciós szerzıdést kössön az
önkormányzat és csak akkor kerüljön sor a terület megvételére, ha a magánszemélyek
kifejezték vételi szándékukat az önkormányzati területre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság
5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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189/2009. (VI.24.) GMB határozat
Kemény S. utcától keletre fekvı területek rendezése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy az Önkormányzat 1.500.- Ft/m2 ellenében
megvásárolja az Aranyfürt Mezıgazdasági Szövetkezet
tulajdonát képezı szekszárdi 3318/5 hrsz-ú ingatlant,
opciós vétel keretében.
2. A Bizottság jóváhagyja a szekszárdi 3318/5, 3321/5,
3320/12 hrsz-ú, valamint a Kemény S. u. 15-29. számú
ingatlanokat érintı telekrendezést és 3.000.- Ft/m2 vételár
ellenében felajánlja eladásra a mellékelt vázrajzon
feltüntetett területrészeket az érintett ingatlantulajdonosok
részére.
3. A Bizottság hozzájárul, hogy Máté Péter Szekszárd,
Kemény S. u. 27. szám alatti lakos – amennyiben a
Kemény S. u. 25., illetve 29. számú ingatlanok
tulajdonosai nem kívánják azokat megvásárolni –
megszerezze a mellékelt vázrajzon 3320/12-I., 3320/12II., 3320/12-III., 3320/12-IV., 3318/5-I., 3318/5-II.,
3318/5-III. számon jelölt területrészek tulajdonjogát
3.000.- Ft/m2 ellenében. Az adásvétel feltétele, hogy Máté
Péter 3.000.- Ft/m2 ellenében megvásárolja a 3321/3 hrszú telek ingatlant, melyet jelenleg az ingatlannyilvántartásban bejegyzett fölhasználati jog alapján
használ.
4. A Bizottság hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal
legfeljebb a Máté Péter által megvásárolt ingatlanrészek
vételára erejéig járdaépítéseket rendeljen meg a
MÁTÉPROFI Építı és Szolgáltató Kft-tıl.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı

12./ napirendi pont
Nagy Józsefné bérleti díj mérséklési kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Kıvári László: Javasolja a térítésmentes bérletet, de a bérlınek a jó gazda gondosságával kell
mővelnie a területet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság
5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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190/2009. (VI.24.) GMB határozat
Nagy Józsefné bérleti díj mérséklési kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
támogatja Nagy Józsefné Szekszárd, Kövendi S. u. 8. szám
alatti lakos méltányossági kérelmét és hozzájárul, hogy
térítésmentesen bérelje az önkormányzati tulajdonban lévı
szekszárdi 12142/9 hrsz-ú ingatlant. A térítésmentes bérlet
feltétele, hogy bérlı a bérleti szerzıdés idıtartama alatt a jó
gazda gondosságával mőveli a termıföldet.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
13./ napirendi pont
Remind Communication Kft. kérelme
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Kıvári László: Még mindig nem rendelkezik a bizottság kellı információkkal a kiállítással
kapcsolatosan. Információ hiányára tekintettel nem javasolja a közterület-használati díj
elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
191/2009. (VI.24.) GMB határozat
Remind Communication Kft. kérelme
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága –
tekintettel arra, hogy nem rendelkezik elegendı információval
a megrendezésre kerülı kiállításról - nem támogatja a Remind
Communication Kft. (Budapest, Kaplár u. 11-13.) közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
14./ napirendi pont
Javaslat az Augusz Imre utcai volt főtımő területének rendezésére
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Csernus Péter: Amennyiben a vázolt parkoló kialakítás megfelel a jogszabályi feltételeknek,
akkor a II. változat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

13

0624 jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságának jegyzıkönyve
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
192/2009. (VI.24.) GMB határozat
Augusz I. utcai volt főtımő területének rendezése
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
„Javaslat a Szekszárd, Augusz I. utcai volt főtımő területének
rendezésére” elnevezéső ajánlat II. változatát támogatja,
amennyiben a vázolt parkoló kialakítás megfelel a hatályos
jogszabályi feltételeknek.
Határidı: 2009. június 25.
Felelıs: Kıvári László elnök
15./ napirendi pont
Kivitelezı választása a Szekszárd, Dorogi – közben bekövetkezett pinceomlás
helyreállítására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság-vezetı
Dr. Balás Ákos: Javasolja, hogy legalább 60 napos fizetési határidıt írjanak a szerzıdésbe.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
193/2009. (VI.24.) GMB határozat
Kivitelezı választása a Dorogi-közben bekövetkezett
pinceomlás helyreállítására
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
benyújtott árajánlatok alapján jóváhagyja, hogy a Dorogi –
közben történt pinceomlás helyreállítási munkáit az Alisca
Bau Kft. végezze 2.065.000,- Ft + ÁFA vállalkozói díj
ellenében.
Határidı: 2009. július 31.
Felelıs: Szeleczki József igazgatóság-vezetı

16./ napirendi pont
Egyebek
Kıvári László: Fel kellene vetni a közgyőlésen, hogy Ilosfai Gábor kíván-e bizottsági ülésre
járni, vagy sem. Kéri a referenst, hogy készítsen egy statisztikát az idei évi bizottsági
részvételrıl. Mikor lesz a kerékpárút átadása?
Szeleczki József: Hétfın lesz a forgalomba helyezés, a közlekedési hatóságnál megindulhat az
eljárás.
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Kıvári László: Az Epreskert utcában az Alisca Terra Kft. elıtt az útról biztosítani kellene a
víz elfolyását. Szükséges lenne a járda elkészítése is abban az utcában. Sok helyen a városban
a közlekedési táblák nagyon rossz állapotban vannak.
Dr. Balás Ákos: Amennyiben a nyári szünetben tart még ülést a bizottság, akkor lenne
javaslata a Rendezési Terv módosítására.

További napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a nyilvános ülést 15 óra 58 perckor
berekeszti, a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.
Kıvári László
elnök

Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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