SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-17/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. augusztus 12. (szerda) napján 15 órakor a Szekszárd Babits
Mihály Kulturális Központ – Remete termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes,
Gyurkovics János, Szabó Balázs György, dr. Mezei
László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelentek: Varga András osztályvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Pap Zoltán osztályvezető,
Kerekes László képviselő,
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 15 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: A 98. számú bizottsági előterjesztés és további két új napirendi pont
felvételét javasolta.
Farkas Éva osztályvezető: Kérte, hogy az által előterjesztett napirendi pontokat a Bizottság
az ülés elején tárgyalja.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja
6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló
Megállapodás jóváhagyására
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
3. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének
megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök biztosítására”
(128. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének
megvalósításához szükséges defibrillátor biztosítására”
(129. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
5. napirendi pont:
Kápolna téri padok beszerzése
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában levő 25 intézményben
víztakarékos perlátorok beszerzése és felszerelése” tárgyában kiírt meghívásos pályázat
eredménye alapján vállalkozási szerződés megkötésére
(121. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Szekszárd, Tanyamacska út akadálymentesítése
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Posta Gergely ingatlanvételi kérelme
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(123. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(124. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Diófási-Kovács Orsolya ingatlanvételi kérelme
(125. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Tinódi ház közös képviselőjének forgalomlassítás iránti kérelme
(126. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány 2015. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(127. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgász Egyesület kérelméről
(98. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Az összköltségbe belefér külön önerő hozzáadása nélkül? Miért
van erre szükség?
Farkas Éva osztályvezető: A munkagép szükséges a karbantartáshoz.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nehezményezte, hogy az előterjesztés alapos
áttanulmányozásához nem állt rendelkezésre elegendő idő. Pontos számokat nem tartalmaz.
Az anyagról tájékozódni és munkatársaival megvitatni nem tudta. Így felelős döntést nem tud
hozni a témában.
Farkas Éva osztályvezető: A vízbázis projekt kapcsán beszerzendő gép a projekten belül
megoldható, plusz forrást nem igényel. Nincs rizikó a döntésben. Megmaradt forrás
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felhasználásáról döntenek tulajdonképpen. A Polgármesteri Hivatal pótmunkájára vonatkozó
számadatok a felmérések alapján alakulnak ki. Jelentősége az, hogy időben el tudják indítani a
munkálatokat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezek gazdaságilag és pénzügyileg logikus döntések.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen és 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 244/2015. (VIII. 12.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4.
számú módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 18.
Kővári László GPB elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja
6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló
Megállapodás jóváhagyására
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: A program egyes elemei Bizottság elé fognak majd kerülni a tényleges
végrehajtás során. Fontos, hogy a keretről megállapodás szülessen az idő rövidsége miatt.
dr. Mezei László bizottsági tag: A program eredményei túlnyúlnak a politikai cikluson, ezért
javasolta, hogy a lakosságot szélesebb körben tájékoztassák, hogy képesek legyenek
beleszólni. Kiegészítő programok alkotásának feltétele a civil szervezetek bevonása.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 245/2015. (VIII. 12.)
határozata
a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának
végrehajtási feladatairól szóló Megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek jóváhagyásra
javasolja a Nemzetgazdasági Minisztérium és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Programja
6.
Fenntartható
városfejlesztés
prioritásának
végrehajtási
feladatról
szóló
Megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 18.
Kővári László GPB elnök

3. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének
megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök biztosítására”
(128. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 246/2015. (VIII. 12.)
határozata
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város
Önkormányzata „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi
Hajléktalan
Gondozási
Központ
éjjeli
menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú
projektjének megvalósításához szükséges számítástechnikai
eszközök biztosítására”
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Adásvételi szerződés Szekszárd
Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az elesetteknek!Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
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korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú
projektjének megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök
biztosítására” tárgyú, 2015. június 29.-én elindított meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Flat-comp Kft (7100
Szekszárd Alisca u. 46.) kössön szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 19.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének
megvalósításához szükséges defibrillátor biztosítására”
(129. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolta, hogy körültekintőbben járjon el a Hivatal a meghívások
során. Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 247/2015. (VIII. 12.)
határozata
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város
Önkormányzata „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi
Hajléktalan
Gondozási
Központ
éjjeli
menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú
projektjének
megvalósításához
szükséges
defibrillátor
biztosítására”
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Adásvételi szerződés Szekszárd
Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az elesetteknek!Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú
projektjének megvalósításához szükséges defibrillátor biztosítására”
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tárgyú, 2015. június 29.-én elindított meghívásos pályázati eljárás
kapcsán megállapítja, hogy a „Regionális Fejlesztési Operatív
Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának
szabályai” c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához
három ajánlat szükséges, ezért az eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a beszerzési eljárás ismételt lefolytatásának
kezdeményezésére.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 19.
Ács Rezső polgármester,
Dr. Varga Katalin jegyző

5. napirendi pont:
Kápolna téri padok beszerzése
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismertette az árajánlatokat. Véleménye szerint, nem megfelelőek az
ajánlatok előkészítése.
Varga András osztályvezető: A vállalkozók beküldött ajánlataira nincs ráhatása a
hivatalnak.
Máté Péter elnökhelyettes: A legkedvezőbb árajánlatot fogják választani.
Kővári László elnök: Nem összehasonlíthatóak az ajánlatok.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Azonos méretűek ezek a padok?
Máté Péter elnökhelyettes: Nem ugyanakkorák. Inczédy és Tsa Kft. nagyobb padot kínál.
Kővári László elnök: Részletesen ismertette az Inczédy és Tsa Kft. árajánlatát.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ezerfa Műhely ajánlatában szereplő 10 cm vastagságú fából
készült pad a szabadban meg fog repedni.
Kővári László elnök: Inczédy nem küldött látványtervet, valamint szerinte nem illik a térre
egy fapad fém lábbakkal.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolta az Inczédy és Tsa Kft. ajánlatának elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel az Inczédy és Tsa Kft. ajánlatának elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 248/2015. (VIII. 12.)
határozata
Kápolna téri padok beszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kápolna térre
tervezett padokra és asztalokra beérkezett ajánlatokat és a benyújtott
árajánlatok, valamint a látványtervek, műszaki leírások ismeretében az
Inczédy és Tsa Kft. (Szekszárd, Jácint u. 3.) ajánlatát hagyja jóvá. A
Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a nyertes
ajánlattevőtől 5 db garnitúra (6 személyes asztal, 2 paddal) 69.950.Ft+Áfa/garnitúra összegben helyszínen betonozással rendelje meg a
2015. évi bizottsági tartalék keret terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Märcz László igazgatóságvezető

dr. Mezei László bizottsági tag elhagyta a termet 15 óra 35 perckor. Az elnök megállapítja,
hogy a bizottság létszáma 6 fő és határozatképes.
6. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában levő 25 intézményben
víztakarékos perlátorok beszerzése és felszerelése” tárgyában kiírt meghívásos pályázat
eredménye alapján vállalkozási szerződés megkötésére
(121. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 249/2015. (VIII. 12.)
határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában levő 25
intézményben víztakarékos perlátorok beszerzése és felszerelése”
tárgyában kiírt meghívásos pályázat eredménye alapján
vállalkozási szerződés megkötéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában levő 25 intézményben
víztakarékos perlátorok kerüljenek felszerelésre, és annak
kivitelezését az ajánlatában szereplő 3 255 000 Ft + ÁFA összeg
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erejéig az ÖkoEnergia Program Kft. (1028 Budapest Aszú köz 3/a)
végezze el.
A Bizottság a beszerzés és kivitelezés költségét a 2015. évi
költségvetés Városüzemeltetési kiadásain belül az intézmények
beruházásai terhére biztosítja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő a szerződés aláírására: 2015. augusztus 19.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Szekszárd, Tanyamacska út akadálymentesítése
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök: Nem támogatta a kérelmet. Vannak olyan meredek szakaszok, ahol
kocsival sem tudna felmenni a kérelmező.
Varga András osztályvezető: A házaspár mindkét tagja mozgássérült. Elektromos
mozgássérülteket segítő járműre pályázni szeretnének, ezért adták be a kérelmet.
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke: Nem fogják megkapni az elektromos
kocsit, mivel az út nagyon meredek szögben emelkedik. Az egészségpénztár nem fog
támogatást adni.
Máté Péter elnökhelyettes: Hiába csináltatnák meg az utat, akkor sem kapják meg az
elektromos járművet.
Kővári László elnök: Költségvetési keret terhére a város most ezt nem tudja bevállalni. A
vízelvezető program kapcsán lehetőség lesz az út lebetonozására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 250/2015. (VIII. 12.)
határozata
Szekszárd, Tanyamacska út közlekedésének akadálymentesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága nem támogatja Vajda Attila
Szekszárd, Palánki hegy 7485/2 hrsz–ú ingatlan tulajdonosának
kérelmét.
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Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 12.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Posta Gergely ingatlanvételi kérelme
(123. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag: Az általa végzett felmérésben az árak magasabban vannak
megállapítva.
Varga András osztályvezető: A telek árak nagyon változóak attól függően, hogy mekkora a
telek és milyen művelési ágú, valamint hol fekszik el.
Kővári László elnök: Kamaránál látja, hogy szélső értékek is előfordulhatnak a statisztikai
nyilvántartásuk szerint.
dr. Mezei László bizottsági tag visszajött a terembe 15 óra 46 perckor. Az elnök megállapítja,
hogy a bizottság létszáma 7 fő és határozatképes.
Szabó Balázs bizottsági tag: Javasolta, hogy a Bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy készítsen forgalmi értékbecslést a telekre, mielőtt értékesítené azt.
Kővári László elnök: Árat meghatározhatnak, de a faértéket fel kell becsültetni.
Szabó Balázs bizottsági tag elhagyta a termet 15 óra 50 perckor. Az elnök megállapítja, hogy
a bizottság létszáma 6 fő és határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 251/2015. (VIII. 12.)
határozata
Posta Gergely ingatlanvételi kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Posta Gergely
kérelmét az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 11245 hrsz-ú
hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan megvételére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen
forgalmi értékbecslést a kérdéses ingatlanra, mely tartalmaz fatömeg
becslést is. A Bizottság a forgalmi értékbecslés ismeretében dönt a
vételár mértékéről.
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Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 15.
Märcz László igazgatóságvezető

Szabó Balázs bizottsági tag visszajött a terembe 15 óra 52 perckor. Az elnök megállapítja,
hogy a bizottság létszáma 7 fő és határozatképes.
9. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(124. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 252/2015. (VIII. 12.)
határozata
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok
értékeléséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 49/2012. (IV.5.) szekszárdi öhban kapott felhatalmazás alapján, a közcsatornára történő rákötés
támogatásának pályázati felhívására beérkezett pályázatról az alábbi
döntést hozza:
Támogatásra jogosult pályázat:
Farkas Judit (7100 Szekszárd, Halas u. 15/5.)
Támogatás mértéke: 57.811.-Ft
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 20.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Diófási-Kovács Orsolya ingatlanvételi kérelme
(125. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolta, hogy az eladás előtt hirdesse meg az önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 253/2015. (VIII. 12.)
határozata
Diófási-Kovács Orsolya ingatlanvételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 01328/12 hrsz-ú, szőlő,
fásított terület művelési ágú, 7500 m2 alapterületű ingatlant eladásra
hirdesse meg.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Tinódi ház közös képviselőjének forgalomlassítás iránti kérelme
(126. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Máté Péter elnökhelyettes: A Szent-Györgyi Albert utcánál elhelyezett forgalomlassító
bordák kihelyezésével párhuzamot itt nem lehet vonni.
Kővári László elnök: A belső borda elhelyezését támogatni tudja.
Kerekes László képviselő: Az ott lakók megkeresték ezzel a problémával. Többen aláírással
fordultak az Önkormányzathoz. A szakasz forgalmas, rengeteg diák halad reggelente
keresztül az úttesten. Jogos a kérés. A sebességkorlátozást jelző táblát az autósok nagy része
figyelmem kívül hagyja.
Máté Péter elnökhelyettes: A forgalomlassító borda kihelyezése ellene érvelt.
Varga András osztályvezető: Javasolta, hogy a kérelmet a Bizottság előzetes állásfoglalásra
továbbítsa a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elé. Az állásfoglalás után döntsön a Tinódi
ház közös képviselőjének kérelméről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 254/2015. (VIII. 12.)
határozata
Tinódi ház közös képviselőjének forgalomlassítás iránti
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Tinódi ház kérelmét 2 db
forgalomlassító borda kihelyezéséről előzetes állásfoglalásra
továbbítja a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elé. A Bizottság az
állásfoglalás beszerzését követően dönt a Tinódi ház közös
képviselőjének kérelemről.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány 2015. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(127. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést. Elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 255/2015. (VIII. 12.)
határozata
Zöldtárs Alapítvány 2015. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi
Klímakörben végzett tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a 2015. 1. félévi Zöldtárs Alapítvány
Szekszárdi Klímakör tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 1.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgász Egyesület kérelméről
(98. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Kővári László elnök: Javasolta 250.000 Ft-tal támogatni az Egyesület kérelmét.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 256/2015. (VIII. 12.)
határozata
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Közalkalmazotti
Horgászegyesület részére 250.000 forint támogatást biztosít a 2015.
évi bizottsági keret terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és támogatás összegének átutalására.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 12.
2. pont tekintetében: 2015. szeptember 30.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 22 perckor berekeszti.
K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő
Készítette:
dr. Aradi Péter
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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