SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.120-24/2014.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. december 9. (kedd) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti Mőszaki Tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Gyurkovics János, Szabó Balázs,
dr. Mezei László, Szegedi Attila, Szabó Zsolt bizottsági
tagok

Távolmaradt:

Máté Péter elnökhelyettes

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Zaják Rita képviselı
Bangó Viktória környezetvédelmi referens

Meghívottak:

Barabás Norbert a Netcontrol Kft. ügyvezetı
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnök

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy az 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes.
Az elnök az ülést 15 órakor megnyitja.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı
felvételét:
• Klímaalapos pályázat elszámolási határidejének módosítása
(182. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
• A Szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye
kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
• Javaslat elismerés kifejezésére az „Év Bortermelıje Magyarországon 2014” díj
nyertesének

(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnöke
Javasolja továbbá az alábbi napirendi pont napirendrıl történı levételét:
• Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület kérelme
(175. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Gyurkovits Ferenc elnök
A napirenddel kapcsolatos további kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. napirend:
Galambpopuláció gyérítése Szekszárdon
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Barabás Norbert a Netcontrol Kft. ügyvezetıje
2. napirend:
Javaslatok megfogalmazása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2015. évi munkatervéhez
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
3. napirend:
VOSZ Tolna Megyei Szervezetének kérelme
(176. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
4. napirend:
Szekszárd Városi Lövészklub kérelme
(177. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
5. napirend:
„Szekszárd MJV Önkormányzata számára a város Mőszaki nyilvántartási rendszeréhez
kapcsolódó közmő – alaptérképi tartalom kiegészítése – II. ütem” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(178. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
6. napirend:
A Baka István Általános Iskola tornatermének és a Dienes Valéria Általános Iskola 2 db
tantermének nyílászárócseréje
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(179. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7. napirend:
Klímaalapos pályázat elszámolási határidejének módosítása
(180. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8. napirend:
Klímaalapos pályázat elszámolási határidejének módosítása
(182. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9. napirend:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10. napirend:
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Horváth Károly utca 1. sz.
elıtti 1234. sz. oszlopon
(181. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11. napirend:
Közforrások mőködtetése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bartók Júlia
12. napirend:
Javaslat elismerés kifejezésére az „Év Bortermelıje Magyarországon 2014” díj
nyertesének
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnöke

1. napirend:
Galambpopuláció gyérítése Szekszárdon
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Barabás Norbert a Netcontrol Kft. ügyvezetıje
Märcz László igazgatóságvezetı: A tegnapi napon megkereste a Polgármesteri Hivatalt a
Netcontrol Kft. egy olyan ajánlattal, amellyel be tudnánk fogni a galambokat itt a városban.
Ez egy referencia dolog lenne. Mindenképpen szerette volna, hogy a Bizottság elé kerüljön és
mutatkozzon be cég.

3

Kıvári László bizottság elnöke: örül neki, hogy felmerült a téma és véleménye szerint nyílt
kapukat döngetnek ezzel. Sajnos több helyen égetı probléma a városban, de eddig nem tudtak
rá jó megoldást.
Zaják Rita képviselı: Azért jött el a bizottsági ülésre, mert a VIII. sz. választókerületben is
nagy probléma és szeretné tudni, hogy ezzel korábban foglalkozott-e a város, milyen
intézkedések történtek és ennek milyen költsége volt?
Märcz László igazgatóságvezetı: 2010. évben már volt erre egy kezdeményezés. Akkor egy
fiatalember ajánlkozott arra, hogy befogja a galambokat és elszállítja ıket. Abban az idıben
ingyen és bérmentve. Abban az idıben csak a Szent István téri épület került rendezésre.
Minden évben eljön a fiatalember és elviszi onnan a galambokat. A Hivatal szerette volna
komolyabb mederbe terelni a kérdés, azonban nem, jutottak vele dőlıre. A tavalyi évben
kértek erre árajánlatokat, de a komoly intézkedés még nem történt meg. Ezért örül, hogy most
érkezett ez a megkeresés. Több helyrıl vitték el egyébként a galambokat, azonban ez nem
elegendı.
Kıvári László bizottság elnöke: Óriási gondokat okoznak az egész városban. Többféle
megoldási javaslat is felmerült, azonban egyik sem volt megfelelı.
Zaják Rita képviselı: Állatvédıkkel nem történtek egyeztetések?
Märcz László igazgatóságvezetı: Nem védett állat, így az állatvédıkkel nem egyeztettek.
Próbálkoztak azzal is, hogy az éjszakázói helyeiket megszüntetik, azonban akkor másik helyet
kerestek.
Kıvári László bizottság elnöke: Eddig az elriasztással foglalkoztak, azonban ez nem
vezetett eredményre.
Barabás Norbert ügyvezetı: A cég a parlagi galambok egyedszámának csökkentését,
gyérítését kívánja elvégezni a városban. Ezen tevékenység szükségességét abban látják, hogy
az állatok elszaporodása az épületek állagának romlását idézik elı és gazdasági károkat
okoznak. A galambok vírusokat, baktériumokat, gombákat terjeszthetnek, amelyek emberre és
háziállatra is veszélyesek lehetnek. A jelenleg használatos megoldások pusztán ideiglenes
megoldást jelentenek az állatok elriasztásával, illetve gyérítésével kapcsolatban. Az állatok
felismerik az akadályokat, másik épületet választanak és átköltöznek, így ott tovább tudnak
szaporodni. A városokban nincsenek természetes ellenségeik, ezért tudnak tovább szaporodni.
A technológia az lenne, hogy a galambokat etetéses módszerrel lecsalják ú a földre, majd egy
hálót vetnek ki rájuk egy általuk tervezett géppel. Ezt követıen a galambokat kézzel
összeszedik, majd elszállítják. Az eljárást az illetékes hatóságok engedélyezték. A galambokat
városon kívüli helyre szállítják a partnereik, a városokba biztosan nem fognak visszatérni.
Véleménye szerint nem eltüntetni kell ezeket az állatokat, hanem ritkítani. 5-10 % közötti
mennyiségnek kellene megmaradnia. Véleménye szerint fél év alatt el lehetne érni ezt a
számot.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A szaporodó helyek felszámolása is beletartozik ebben a
technológiába?
Barabás Norbert ügyvezetı: Igen, meg lehet oldani. A technológia még kezdetleges, ez az
elsı prezentációjuk. Természetesen mindent meg lehet oldani. Akár a takarítást is tudják
vállalni.
További kérdés nem hangzott el.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint érdemes lenne megfontolni a
vándorsólymok betelepítését is. Máshol ez egy bevált módszer, a csapdázás kiegészítésére.
Kıvári László bizottsági elnök: Javsolja, hogy a bizottság támogassa a kezdeményezést és
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki az együttmőködés részleteit.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 324/2014. (XII. 09.)
határozata
a Galambpopuláció gyérítésérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elvi támogatását adja
galambgyérítés a NETCONTROL Kft. által kifejlesztett
technológiájának Szekszárdon történı referencia szintő
alkalmazásához.
2.) A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt az együttmőködés
feltételeinek kidolgozására.
Határidı:
Felelıs:

2015. január 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

2. napirend:
Javaslatok megfogalmazása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2015. évi munkatervéhez
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László bizottsági elnök: Fontosnak tartja, hogy idıben elkezdjen a bizottság
foglalkozni a munkatervvel – mind a közgyőlésivel, mind a bizottságival. Kéri, hogy jövı
hétre mindenki gondolja át, hogy mivel kellene foglalkozni a jövı évben és tegye meg
javaslatait. Kéri, hogy a bizottság tagjainak kerüljön megküldésre az idei munkaterv, hogy át
tudják tekinteni.
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A bizottság a kérést tudomásul vette, határozatot nem hozott.
3. napirend:
VOSZ Tolna Megyei Szervezetének kérelme
(176. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László bizottság elnöke: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság
250.000 Ft-tal támogassa a VOSZ Tolna Megyei Szervezetét.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Mezei László bizottsági tag: Vannak jelentıs borászok a városban. Van azonban egy
jelentıs borász közösség, amelyek azonban kisebbek, de ugyanúgy hisznek a borban.
Javasolja a bizottságnak, hogy egy minısítési rendszer alapján helyzetbe hozzanak olyan
borászokat, akik szolgálják a város ügyét. Olyan helyzetbe kellene hozni ıket, mely a
gyarapodásukat szolgálja.
Kıvári László bizottság elnöke: Szervezeteket támogatunk, nem magánszemélyeket vagy
cégeket. Támogatni szokta a bizottság a kertbarát kört is. Ez részben kapcsolódik a
borászokhoz. Ahogy a kérelmek jönnek, úgy nyújtanak támogatást. De nyilván nem akarják
elszórni a pénzt. Fontosnak tartja, hogy
dr. Mezei László bizottsági tag: Elmondja, hogy az általa képviselt baloldali pártnak van
olyan elképzelése, hogy a kisebb és közepes mérető borászokat támogassa. Szeretné, ha ezt
közösen meg tudnák valósítani.
Kıvári László bizottsági tag: Fontosnak tartja ı is ezt a kezdeményezést. De hangsúlyozza,
hogy szervezeteket kívánnak támogatni. Természetesen kezdeményezhetı olyan
szervezetekkel egyeztetés, amely összefogja a borászokat.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 325/2014. (XII. 09.)
határozata
VOSZ Tolna Megyei Szervezetének kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a VOSZ Tolna Megyei
Szervezete részére 250.000,- Ft összegő támogatást biztosít a 2014.
évi Bizottsági Keret terhére a Tolna Megyei Príma Díj Ünnepélyes
Díjátadó Gálaest megrendezésére.
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2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a
megállapodás aláírására.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 31.
Kıvári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

4. napirend:
Szekszárd Városi Lövészklub kérelme
(177. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kıvári László bizottság elnöke: Ismerteti a kérelem tartalmát. Javasolja, hogy a bizottság
elvi támogatását adja a kezdeményezéshez egyelıre.
Kérdés nem hangzott el.
Märcz László igazgatóságvezetı: A helyiséget ki kellene festeni, a padlóra mőanyag
burkolatot tenni. Amennyiben a bizottság támogatja, bekérik az ajánlatokat. Amennyiben
meghaladja az 500.000 Ft-ot, visszakerül a bizottság elé a döntés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint az edzések és versenyek méltó helye a
sportcsarnok. Célszerő-e pénzt ölni valamibe, ami nem lesz tökéletes és folyamatosan
fejleszteni kell, miközben a sportcsarnoknak lenne erre kapacitása?! Kéri a felvetés
megvitatását.
Märcz László igazgatóságvezetı: csak az edzésekre szeretnék használni ezt a helyiséget.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja, hogy a bizottság adja elvi támogatását, valamint
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a Városi
Sportcsarnokban kialakíthatóak lennének-e a feltételek az edzések megtartására. Továbbá
kérje fel a hivatalt a kérelmezett és - amennyiben a Városi Sportcsarnokban való kialakítás
lehetséges - akkor az ottani helyiség rendelkezésre bocsátásához a szükséges
költségkalkulációk elvégzésére.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 326/2014. (XII. 09.)
határozata
Szekszárdi Városi Lövészklub kérelmérıl
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elvi támogatását adja a
Szekszárdi Városi Lövészklub edzéseinek biztosítására vonatkozó
alkalmas helyiség rendelkezésre bocsátására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg
annak lehetıségét, hogy a Városi Sportcsarnokban kialakíthatóak
lennének-e a feltételek az edzések megtartására.
3. Továbbá felkéri a hivatalt a kérelmezett és - amennyiben a Városi
Sportcsarnokban való kialakítás lehetséges - akkor az ottani
helyiség
rendelkezésre
bocsátásához
a
szükséges
költségkalkulációk elvégzésére.
Határidı:
Felelıs:

2015. január 15.
Märcz László igazgatóságvezetı

5. napirend:
„Szekszárd MJV Önkormányzata számára a város Mőszaki nyilvántartási rendszeréhez
kapcsolódó közmő – alaptérképi tartalom kiegészítése – II. ütem” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(178. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Szegedi Attila bizottsági tag: A közmő térképünk is beletartozik?
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen.
Szegedi Attila bizottsági tag: És ez milyen szinten van?
Märcz László igazgatóságvezetı: A közmőtérképen rajta van minden, amely geodéziailag
bemérhetı. A gázvezetékek azonban nincsenek rajta. Az elektromos vezetékek megvannak.
Írtak a szolgáltatóknak, elvileg ki kell adniuk.
dr. Mezei László bizottsági tag: Aki elkészíti, vállal szavatosságot?
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen, üzemelteti is egyben.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 327/2014. (XII. 09.)
határozata
„Szekszárd MJV Önkormányzata számára a város Mőszaki
nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmő – alaptérképi
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tartalom kiegészítése – II. ütem” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd MJV Önkormányzata számára a
város Mőszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmő –
alaptérképi tartalom kiegészítése – II. ütem” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Meridián Mérnöki
Iroda Kft.-vel (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig az
ellenjegyzésre.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Ács Rezsı polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László Igazgatóság vezetı

6. napirend:
A Baka István Általános Iskola tornatermének és a Dienes Valéria Általános Iskola 2 db
tantermének nyílászárócseréje
(179. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kéri, hogy a m2 ár is kerüljön meghatározásra, mivel így
egy összegben ez túl soknak tőnik.
Märcz László igazgatóságvezetı: Komplett költségvetést is tudnak adni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 328/2014. (XII. 09.)
határozata
A Baka István Általános Iskola tornatermének és a Dienes Valéria
Általános Iskola 2 db tantermének nyílászárócseréjérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja,
hogy
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata tulajdonában lévı, Baka István Általános
Iskola tornatermének, és a Dienes Valéria Általános Iskola 2 db
tantermének nyílászárócseréje” tárgyú munkák elvégzését- a
benyújtott árajánlatok alapján – vállalkozási szerzıdés keretében,
6.439.633,- Ft anyagos munkadíj ellenszolgáltatás fejében az
Alisca Ablak Kft. (7100 Szekszárd, Alisca utca 7.) végezze
Szekszárd MJV Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
városüzemeltetési elıirányzata terhére.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
aláírására, az aljegyzıt pedig az ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

7. napirend:
Klímaalapos pályázat elszámolási határidejének módosítása
(180. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Bangó Viktória környezetvédelmi referens: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 329/2014. (XII. 09.)
határozata
Keresztény Nevelésért Alapítvány kérelmérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 218/2014. (VII.2.) számú
határozatával támogatott Keresztény Nevelésért Alapítvány (7100
Szekszárd, Kálvin tér 19-21.) „Comenius Kalandorok” elnevezéső
programja vonatkozásában a támogatási összeg felhasználásának
elszámolására vonatkozó határidıt 2015. április 30. napjáig
meghosszabbítja.
2.) A Bizottsági felkéri a Hivatalt a támogatási megállapodás
módosítására.
Határidı: 2014. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

10

8. napirend:
Klímaalapos pályázat elszámolási határidejének módosítása
(182. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Bangó Viktória környezetvédelmi referens: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 330/2014. (XII. 09.)
határozata
az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 218/2014. (VII.2.) számú
határozatával úgy döntött, hogy az I. Béla Gimnázium és
Informatikai Középiskola (7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.)
„Fel a szeméttel!” elnevezéső programjára 20.000 Ft támogatást
nyújt.
2. A Bizottság a támogatási összeg felhasználásának elszámolására
vonatkozó határidıt 2015. április 15-ig meghosszabbítja.
Határidı: 2014. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
9. napirend:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Bangó Viktória környezetvédelmi referens: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 331/2014. (XII. 09.)
határozata
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai
Tagintézménye kérelmérıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága tudomásul veszi, hogy a 2014.
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évi klímaalapból nyújtott 10.000,- - 10.000,- Ft összegő
támogatási összegek igénybevételérıl az Epsol Kft. lemondott.
2. A Bizottság jóváhagyja, hogy az erre a célra fenntartott
költségvetési soron még meglévı 20.000,- Ft-ot a szekszárdi Baka
István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye
(Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.) használja fel az iskola hátrányos
helyzető diákjai számára a Sötétvölgyben tartandó Öko-nap
költségeinek fedezésére. A Bizottság a támogatási összeg
felhasználásának elszámolására vonatkozó határidıt 2015. április
30. napjában állapítja meg.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, az
aljegyzıt pedig az ellenjegyzésére.
Határidı: 2014. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
10. napirend:
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Horváth Károly utca 1. sz.
elıtti 1234. sz. oszlopon
(181. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Van rá fedezet.
Kıvári László bizottsági elnök: Szükséges lenne a Bátaszéki út közvilágításának megoldása
is. Erre mikor kerülhet sor?
Märcz László igazgatóságvezetı: Adott be az Önkormányzat egy BM-es pályázatot
kerékpárút kiépítésére, ennek lehet, hogy része a megvilágítás is, azonban ennek utána kell
néznie.
További kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja a kérelem támogatását.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 332/2014. (XII. 09.)
határozata
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelemrıl a Szekszárd,
Horváth Károly utca 1. sz. elıtti 1234. sz. oszlopon
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének Városüzemeltetési
kiadásai, közvilágítási feladatok költségvetési sor terhére
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támogatja, hogy közvilágítási lámpatest kerüljön elhelyezésre
Szekszárdon, a Horváth Károly u. 1. sz. elıtti 1234. sz. oszlopra.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezıket
a Bizottság döntésérıl.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

11. napirend:
Közforrások mőködtetése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Bartók Júlia
Kıvári László bizottsági elnök: Sajnos nem érkezett meg a meghívott hölgy, ezért ismerteti
a kéréseket. Szeretné felkérni a Polgármesteri Hivatalt, hogy járjon utána annak, hogy a
milyen engedélyek vagy egyebek kellenek ahhoz, hogy a források folyamatosan minısítve
legyenek – hogy ivóvíznek minısül vagy sem. Elsısorban a Kápolna téri és a Munkácsy utcai
forrás vonatkozásában. A másik kérés, hogy az ásott kutak minısítése hogyan zajlik,
egyáltalán minısíthetı-e. Azt viszont szeretné megvalósítani, hogy lehessen vizet nyerni
ezekbıl a kutakból. Ugyanis kinn vannak a kutak, de nem lehet ıket használni. A harmadik
kérés pedig, hogy az Alsóvárosi Katolikus Egyesület részeként szeretnék felmérni a város
területén lévı kereszteket, azok állapotát. Tudomása szerint ezek a keresztek külön helyrajzi
számon szerepelnek és az egyház tulajdonát képezik. Miután összeírják ezeket, a felújításhoz
szeretnének majd támogatást kérni. De ez lehet, hogy inkább a Humán Bizottsághoz tartozik.
A Kápolna téren padokat szeretnének kihelyeztetni, azonban ez egyébként is tervben van.
Gyurkovics János bizottsági tag: A külterületi kutak fel vannak mérve?
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen, de véleménye szerint hiányos.
Kérdés nem hangzott el.
Gyurkovics János bizottsági tag: İt is megkeresték már családok, hogy felújítanának
kereszteket.
További hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság az elnök tájékoztatását tudomásul vette, azonban kérésekben határozatot
egyelıre nem hozott.
12. napirend:
Javaslat elismerés kifejezésére az „Év Bortermelıje Magyarországon 2014” díj
nyertesének
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnöke
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Kıvári László bizottság elnöke: Elmondja, hogy Dúzsi Tamás szekszárdi borász elnyerte az
„Év Bortermelıje Magyarországon 2014” díjat. Javasolja, hogy a bizottság határozatban
fejezze ki elismerését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 333/2014. (XII. 09.)
határozata
az „Év Bortermelıje Magyarországon 2014” díjról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága örömmel gratulál
Dúzsi Tamás
borásznak
az „Év Bortermelıje Magyarországon 2014” díj elnyeréséhez. A
Bizottság köszöni, munkájával növeli Szekszárd városának és a
szekszárdi bornak a hírnevét és az elismertségét.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 09.
Kıvári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 47 perckor berekeszti.
K.m.f.

Kıvári László
GPB elnök
Szabó Zsolt
bizottsági tag
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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