SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 120-21/2014.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2014. szeptember 3-án (szerdán) 16 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötı Termében megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes
és Szabó Zsolt bizottsági tag.

Ülés közben érkezett:

dr. Fajszi Lajos bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens,
Herr Teréz fıépítész.

Meghívott:

Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetıje.

A jegyzı megbízásából:

dr. Nagy Tímea jegyzıkönyvvezetı.

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 16 órakor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott.
Kıvári László elnök tájékoztatja a Bizottságot, hogy az alábbi elıterjesztések napirendre történı
felvételére érkezett javaslat:
•

A Gemenc Wood Kft. kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

•

Dránovits István telek-kiegészítési kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

•

Posta Bence közterület-szabályozási ügye
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

•

Alisca Borrend támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Kıvári László elnök
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1. napirend:
„Tervezési szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely korszerősítése” címő pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
(146. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
2. napirend:
Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei jogú Város számára a KEOP-2014-4.10.0/F - konstrukció
keretében megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva”- mőszaki feladatok ellátásra tárgyban kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(149. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
3. napirend:
Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukciószámú
pályázati kiírás keretében a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(150. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
4. napirend:
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a KEOP-20144.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban címő konstrukció keretében
megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva”- épületenergetikai és/vagy technológiai energetikai auditori
feladatok ellátására I. és II. rész tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(151. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
5. napirend:
Posta Bence közterület-szabályozási ügye
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
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6. napirend:
Harmadik Évezred Tolna Megyei Egyesület kérelme
(147. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7. napirend:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
(148. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
8. napirend:
Alisca Borrend támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
9. napirend:
A Gemenc Wood Kft. kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10. napirend:
Dránovits István telek-kiegészítési kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1. napirend:
„Tervezési szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely korszerősítése” címő pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
(146. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 274/2014. (IX. 3.) határozata
„Tervezési szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/12012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi
Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése”
címő pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerzıdés SZMJV
Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú,
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„Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerősítése” címő pályázat keretében
kiviteli tervek elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Gadácsi Tibor egyéni vállalkozóval (7100
Szekszárd Tavasz u. 6/A.) kössön szerzıdést.
2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket
az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés
aláírására.

Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı

2. napirend:
Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei jogú Város számára a KEOP-2014-4.10.0/F - konstrukció
keretében megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva”- mőszaki feladatok ellátásra tárgyban kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(149. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 275/2014. (IX. 3.) határozata
Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város számára a KEOP2014-4.10.0/F - konstrukció keretében megvalósítandó – „Szekszárdi
Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással
kombinálva”- mőszaki ellenıri feladatok ellátásra tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei jogú Város számára a
KEOP-2014-4.10.0/F - konstrukció keretében megvalósítandó –
„Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva”- projekt során szükséges mőszaki
ellenıri feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)
kössön szerzıdést.
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2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket
az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések
aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

3. napirend:
Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukciószámú
pályázati kiírás keretében a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(150. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 276/2014. (IX. 3.) határozata
Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-20144.10.0/F konstrukciószámú pályázati kiírás keretében a „Szekszárdi
Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással
kombinálva” tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a „Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP2014-4.10.0/F konstrukciószámú pályázati kiírás keretében a
„Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” címő pályázat keretében tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.-vel (7100 Szekszárd, Béla
király tér 7.) kössön szerzıdést.

2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket
az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések
aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

4. napirend:
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a KEOP-20144.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban címő konstrukció keretében
megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva”- épületenergetikai és/vagy technológiai energetikai auditori
feladatok ellátására I. és II. rész tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(151. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 277/2014. (IX. 3.) határozata
Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban címő konstrukció keretében
megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva”- épületenergetikai
és/vagy technológiai energetikai auditori feladatok ellátására I. és II.
rész tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
a
I.
vállalkozási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
számára
a
KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai
fejlesztése
megújuló
energiaforrás
hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban címő konstrukció
keretében megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással
kombinálva”épületenergetikai
és/vagy
technológiai
energetikai auditori feladatok ellátására I. rész,
II.

vállalkozási

szerzıdés

Szekszárd

Megyei

Jogú

Város
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Önkormányzata
számára
a
KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai
fejlesztése
megújuló
energiaforrás
hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban címő konstrukció
keretében megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással
kombinálva”épületenergetikai
és/vagy
technológiai
energetikai auditori feladatok ellátására II. rész
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezıbb ajánlatot tevı H.É.T. Iroda Kft.-vel (7122
Kakasd, Rákóczi u. 96.) kössön szerzıdést.
2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket
az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések
aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Az ülésre megérkezik dr. Fajszi Lajos bizottsági tag.
5. napirend:
Posta Bence közterület-szabályozási ügye
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 278/2014. (IX. 3.) határozata
Posta Bence közterület-szabályozási ügye
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy az 5620/3., az
5620/6. és az 5621. hrsz.-ú telkek telekhatár-rendezése során – a
hatályos szabályozási tervvel összhangban – a közterület-szabályozás
végrehajtásra kerüljön, és az ingatlantulajdonosoknak az átadandó
területért (389 m2) 3.000,- Ft/m2 összeget ajánl.
A földmérési munkarészek elkészíttetése és az ingatlan-nyilvántartási
átvezettetés költsége a tulajdonosokat terheli.
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2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tulajdonosokkal történı
egyeztetésre és a szerzıdés megkötésére.

Határidı:
Felelıs:

2014. október 31.
Herr Teréz fıépítész

6. napirend:
Harmadik Évezred Tolna Megyei Egyesület kérelme
(147. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 279/2014. (IX. 3.) határozata
Harmadik Évezred Tolna Megyei Egyesület 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 Harmadik Évezred Tolna Megyei Egyesületnek (7100 Szekszárd,
Zrínyi u. 21.) a 2014. szeptember 5-én és 11-én megtartásra kerülı
programjaikhoz kapcsolódó közterület-használati díjak elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl
eltekint.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 5.
Märcz László igazgatóság vezetı

7. napirend:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
(148. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 280/2014. (IX. 3.) határozata
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KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Baka István Általános Iskola
elıterjesztésben szereplı eszközök selejtezését, és hozzájárul a leltárból való
kivezetésükhöz.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Pál József igazgatóságvezetı

8. napirend:
Alisca Borrend támogatási kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 281/2014. (IX. 3.) határozata
Alisca Borrend támogatási kérelme
1.

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi Bizottsági Kerete
terhére 200.000,- Ft támogatásban részesíti az Alisca Borrendet az
általa meghívott magyarországi és határon túli Borrendek Szekszárdi
Szüreti Fesztiválon való színvonalas fogadásának biztosítására.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.

Határidı: 1. pont tekintetében: 2014. szeptember 3.
2. pont tekintetében: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Kıvári László GBP elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

9. napirend:
A Gemenc Wood Kft. kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 282/2014. (IX. 3.) határozata
Gemenc Wood Kft. 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 Gemenc Wood Kft-nek (7130 Tolna, Textilház u. 2.) állványzat
kihelyezése kapcsán közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

10. napirend:
Dránovits István telek-kiegészítési kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 283/2014. (IX. 3.) határozata
Dránovits István telek-kiegészítési kérelme
1.

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul a
szekszárdi 4028/4 hrsz-ú (tulajdonos: Dránovits István Szekszárd,
Epreskert u. 10.) és 4031/1 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezéséhez. A
Bizottság elsısorban az elıterjesztés mellékletét képezı
helyszínrajzok közül az A) változat kialakítását, amennyiben az abban
érintett ingatlantulajdonosok ehhez nem járulnak hozzá, akkor a B)
változat kialakítását támogatja. A telekhatár-rendezéssel érintett
4031/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból átadásra kerülı területrész
ellenértékét a Bizottság 3.000,- Ft/m2 összegben állapítja meg. A
telek-kiegészítéssel kapcsolatos mindennemő költség a vevıt terheli.
A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a forgalomképtelen
vagyontárgynak az értékesítésre szánt részét sorolja át a
forgalomképes vagyontárgyak közé.

Határidı: 2014. december 31.
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Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

További napirendi pont nem lévén az elnök a zárt ülést 16 óra 35 perckor berekeszti

K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:
dr. Nagy Tímea
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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