SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-23/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. október 13. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Babits Mihály
Kulturális Központ – Remete termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs György bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Varga András osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

János Anna Civil Kerekasztal képviselője

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott.
A napirenddel kapcsolatban módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.napirendi pont:
Javaslat „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing Versenyhez való
csatlakozásra
(152. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. napirendi pont:
Pécsi Egyházmegye kérelme
(146. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Dránovits István ingatlanvételi kérelme
(147. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme
(148. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Liszt Ferenc utcai lakosok forgalmi rend felülvizsgálata iránti kérelme
(149. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Mátyás király utcai lakók kérelme
(150. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Javaslat az 5858/7 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosítására
(151. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

1.napirendi pont:
Javaslat „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing Versenyhez való
csatlakozásra
(152. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Frey Tímea osztályvezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
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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 297/2015. (X. 13.) határozata
az „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing
Versenyhez való csatlakozásról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
csatlakozzon az „Együttműködve versenyezni” IV. Országos
Városmarketing Versenyhez.
2.
A Bizottság felkéri a polgármestert az „Egyesület a Marketing
Oktatásért és Kutatásért”-tel kötendő együttműködési megállapodás
aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
3.
A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködés
keretében megvalósuló verseny lebonyolításához 100.000 Ft, azaz
egyszázezer forint támogatást biztosít a 2015. évi Bizottsági Keret
terhére.
Határidő:
Felelős:

2015. október 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

2. napirendi pont:
Pécsi Egyházmegye kérelme
(146. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az előterjesztés szerint javasolta támogatni a közterület-használati díj
elengedését. Ez közös érdek, az együttműködést szolgálja.
Gyurkovics János bizottsági tag: Egyetért vele és támogatja. Hozzátette, hogy olyan kép fog
ott kialakulni, ami azt a környezetet teljes egészében megújítja valamint, hogy a Pécsi
Egyházmegye a lehetőségek és az anyagi helyzet figyelembe vételével teljes egészében a
maximumot nyújtja, így a Bizottságnak is illik ennyiben hozzájárulni.
Varga András osztályvezető: 100%-os elengedés?
Kővári László elnök: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 298/2015. (X. 13.) határozata
a Pécsi Egyházmegye kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Pécsi Egyházmegye kérelmére a Sugár
Építőipari Kft-nek (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.) a Garay tér 9. sz.
alatti épület felújítása kapcsán az épület körül állványzat és
szeméttároló felállításával kapcsolatos közterület-használati díj
mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati
díj megfizetésétől eltekint.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Dránovits István ingatlanvételi kérelme
(147. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést. Megjegyezte, hogy ettől a területtől
1-200 méterre adott el az önkormányzat a közelmúltban Szentesi Nándornak illetve Karaszi
Zoltánnak egy 900m2 területű legelő művelési ágú ingatlant. Akkor 100 Ft/m2-es vételárat
fogadott el a bizottság. Javasolta ebben az esetben is ennek elfogadását.
Kővári László elnök: Egyébként használta ezt a keskeny csíkot most valaki?
Varga András osztályvezető: Nem.
Kővári László elnök: Véleménye szerint ebben az esetben jobb minél előbb értékesíteni.
Máté Péter bizottsági tag: Egy 4 méteres csíkról beszélünk. Dránovits István a szomszéd?
Varga András osztályvezető: Igen. Elkezdte ott megvásárolni a telkeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 299/2015. (X. 13.) határozata
Dránovits István ingatlanvételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárd belterület 7180 hrsz-ú, 257
m2 alapterületű, legelő művelési ágú ingatlan értékesítéséhez
Dránovits István (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10. sz. alatti lakos)
részére 100 Ft/m2 vételár ellenében.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
Szabó Balázs György megérkezett az ülésterembe, jelen van 7 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
4. napirendi pont:
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme
(148. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Megjegyezte, hogy népszerűsítendő a következő időszakban a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés. Támogatja az előterjesztést, hozzátéve hogy nem nagy
összegről van szó.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 300/2015. (X. 13.) határozata
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (7100 Szekszárd, Epreskert u.
9.) a Liszt Ferenc téren 10 db kb. 0,9 x 1,2 m méretű újrahasznosított
anyagból készült, tájékoztató táblával felszerelt virágsziget
elhelyezésével kapcsolatos, közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekint.
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Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag: A kereskedelmi szakközépiskola előtt kint állnak a diákok és
dohányoznak, ami úgy történik, hogy a cigarettacsikket elpöckölik és a járda valamint a járda
környezete 50 méter hosszan tele van csikkel. Véleménye szerint ezzel a problémával
foglalkozni kellene.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a Bizottság majd tűzze napirendjére a témát.
5. napirendi pont:
Liszt Ferenc utcai lakosok forgalmi rend felülvizsgálata iránti kérelme
(149. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint erről már egyszer döntött a bizottság tavaly vagy
tavalyelőtt. Kint volt a helyszínen, megmutatták a lakók, hogy miről van szó, kb. 20 métert kell
szembe menni a forgalommal, egyébként meg nem tud máshogy kijönni, minthogy ki kell
mennie a tehermentesítő útra a másik oldalon a Nyár utca felé vagy a Damjanich úton, de ha
ide akar kijönni mindenképp rövidebb és forgalmatlan az egész. Régen a Pollack Mihály utca
forgalmas volt, de most nem nagy a forgalom. Úgy látja, hogy nem indokolt, hogy ne lehessen
elkanyarodni balra.
Varga András osztályvezető: A Pollack Mihály utca már kétirányú, nagyobb rajta a forgalom.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem nagyobb rajta a forgalom, mert előtte végig
lehetett menni a tehermentesítő úton, most meg nem lehet, mert a vége le van zárva. Úgy
gondolja, hogy megengedhető ott a balra kanyarodás, de véleménye szerint már egyszer erről
döntött a bizottság.
Kővári László elnök: A mostani előterjesztésben arról van szó, hogy milyen nagyságú autók
nem tudnak kifordulni a saját sávjukban.
Varga András osztályvezető: Szabály szerint elvileg nem lehet kifordulni, mert párhuzamos
közlekedésű útról van szó.
Máté Péter bizottsági tag: Több ilyen utca van a városban, ahol nem lehet elkanyarodni,
például, amikor a Széchenyi utcából kanyarodunk fel jobbra az Ybl Miklós utcába.
Megjegyezte, hogy ez semmilyen szabványnak nem felel meg, mégis működik.
Varga András osztályvezető: A Liszt Ferenc utca és a Pollack Mihály utca közti szakasz legyen
kétirányú?
Máté Péter bizottsági tag: Igen.
Varga András osztályvezető: A Sipos Márton utca az továbbra is egyirányú legyen?
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Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint, akár az is lehet kétirányú, mert belefér, nem
nagy a távolság. Megjegyezte, hogy ugyan ezt nem kérték, de semmi másba nem kerül, mint
a táblát leszerelni. Egészítsék ki azzal, hogy mind a kettőnél szedjék le a táblát.
Kővári László elnök: Egyetért. Megjegyzi, hogy a nemrég megalakult Közbiztonsági Tanácsadó
Testület ülésén minden ilyen és ehhez hasonló ügyet elő kellene venni és a testület tagjainak
véleményét kikérve dönteni bennük.
Máté Péter bizottsági tag: Egészítsék ki azzal, hogy a másik utca is legyen kétirányú, csak a
vége legyen egyirányú. A kötelező haladási irány táblát kell leszerelni az utca végéről attól
kezdve lehet balra is kanyarodni, az utca elején a behajtani tilos tábla legyen kint, maradjon
ahogy most van, a másik végén viszont az egyirányú tábla lekerül.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 301/2015. (X. 13.) határozata
a Liszt Ferenc utcai lakosok forgalmi rend felülvizsgálata iránti
kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Liszt
Ferenc utcai lakosoknak, az utca déli végén található, kötelező haladási
irányt jelző tábla levételére vonatkozó kérelmét támogatja.
2.
A Bizottság támogatja továbbá a Sipos Márton utca déli végén, a
kötelező haladási irányt jelző tábla levételét.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a megváltozott
forgalmi rendnek megfelelő táblák kihelyezéséről és levételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Mátyás király utcai lakók kérelme
(150. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette, hogy négy kérelme volt a Mátyás király utcai
lakóknak, ebből kettőben hozott döntést a Bizottság és kettő esetében felkérte a Hivatalt
további vizsgálatokra. Az egyik a gyalogátkelőhely kialakítása, a másik pedig a további parkolók
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létesítése az utcában. Erre vonatkozóan készült el az előterjesztés. Megjegyezte, hogy idő
közben felmerült egy olyan lehetőség, megoldás hogy a gyalogátkelőhely kialakítása helyett
kiemelt fekvőrendőr elhelyezésére kerüljön sor. A gyalogátkelőhely kialakítása elleni érvként
hozta fel, hogy viszonylag hosszú időt venne igénybe a kialakítása, költségesebb lenne és
parkolók megszüntetésével is járna. Megjegyezte, hogy a kiemelt fekvőrendőrre vonatkozó
költségbecslés alapján ennek költsége 900 000 Ft+Áfa illetve az utcában kialakítható 11 db
gyepkőrácsos parkoló költsége pedig 800 000 Ft+Áfa lenne.
Máté Péter bizottsági tag: A gyalogátkelőhely létesítés több éves engedélyeztetési eljárást
von magával, világításokat kellene hozzá átszerelni, tehát az mindenképp lámpa áthelyezéssel
is járna. Véleménye szerint nem veszélyesebb megoldás a gyalogosoknak egy kiemelt
forgalomlassító bordán közlekedni. Ez a megoldás nagyon sok városban működik, például
Bonyhádon a központban is ilyen bordákkal helyettesítették a gyalogátkelőhelyeket. Érvként
említette, hogy ez rögtön megvalósítható, nem kell engedélyeztetni, kevesebb pénzbe kerül
és a forgalmat is mindenképp lassítja. Hozzátette, hogy ezek a kiemelt forgalomlassító bordák
nem olyan ütősek, mint a lefúrt fixek, ezek nagyobb bordák. 30km/h-val az autó át tud rajta
hajtani, 45km/h-val viszont nem, azt nem teszi lehetővé.
Varga András osztályvezető: A következő évi költségvetés terhére történjen ennek a
megvalósítása?
Kővári László elnök: Igen.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 302/2015. (X. 13.) határozata
a Mátyás király utcai lakók kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Mátyás
király utcai lakosok gyalogátkelőhely létesítési, illetve parkoló
kialakítási kérelme kapcsán készített előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Mátyás király utcában a Csaba utca - Tinódi utca összekötő járda
vonalában kiemelt forgalomlassító borda, továbbá a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Gyakorlóóvoda mellé 11 db gyepkőrácsos parkoló kerüljön
kialakításra, melynek költségeit a Bizottság a 2016. évi költségvetés
terhére javasolja biztosítani.
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Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Javaslat az 5858/7 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosítására
(151. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette, hogy 2014-ben a Bizottság már értékesítette az 5921
hrsz-ú ingatlan vonalában lévő önkormányzati területet 3000Ft/m2 vételár mellett, azonban
idén jelentkezett az 5918/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, hogy megvásárolná a fennmaradó
összes területet. Ezt nem javasolja főépítész asszonnyal is egyeztetve. Javasolta, hogy az 5917
és az 5919 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak ajánlja fel az önkormányzat a területeket.
Amennyiben a Bizottság támogatja az értékesítést, ajánlja fel az önkormányzat szintén
megvételre a mögötte húzódó területrészt a tulajdonosoknak. Egyébként jelentkezett már az
5917 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, hogy ő is megvenné a területet.
Szabó Balázs elhagyta az üléstermet, jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Támogatja a Hivatal javaslatát. Véleménye szerint értelmetlen,
hogy az egyik tulajdonosnak a sajátja volt a terület a másiknak nem, egyébként be vannak
kerítve és el is birtokolták. Nem érti, hogy a másik ingatlan tulajdonosának miért kell egy vagy
kettő méter széles csík, esetlegesen parkoló kialakításra, hogyha föntről akar bejárni, de ahhoz
meg meredek.
Varga András osztályvezető: A beépítési százalék miatt, mert az javulna.
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 303/2015. (X. 13.) határozata
az 5858/7 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva Lantos Olivér
és Schein Gábor vételi kérelmét elutasítja és az önkormányzati
tulajdonban lévő szekszárdi 5858/7 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítés
keretében történő értékesítését a Polgármesteri Hivatal javaslata
alapján, az előterjesztés 2. melléklete szerint támogatja. A Bizottság az
ingatlanrészek vételárát 3.000.- Ft/m2 összegben határozza meg. A
telek-kiegészítéssel kapcsolatos mindennemű költség a vevőket
terheli.
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A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az egyébként
forgalomképtelen vagyontárgyat sorolja át a forgalomképes
vagyontárgyak közé.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére még a Szekszárd
város területén a cigaretta csikk okozta problémák megszüntetésével kapcsolatos témát.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
elfogadott.
8. napirendi pont:
Szekszárd város területén a cigaretta csikk okozta problémák megszüntetéséről
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag: A határozati javaslata az lenne, hogy a Bizottság kérje fel a Hivatalt,
hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét és módját, hogy az iskolák, meg egyébként az egész
város területén, egészségügyi, oktatási és tanintézmények környékén….
Varga András osztályvezető: Megjegyezte, hogy a nemdohányzók védelméről szóló törvény
tartalmazza ezeket a területeket. Melyek lennének a plusz területek?
Máté Péter bizottsági tag: És hogyan szereznénk ennek érvényt?
Varga András osztályvezető: Ismerteti, hogy azokon a területeken, amiket az önkormányzat
helyi rendeletben meghatároz, lehetőség van helyszíni bírság kiszabására, ha valaki megszegi
a szabályokat.
Szabó Balázs visszajött az ülésterembe, jelen van 7 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: A közterület-felügyelők kimennek az iskolák elé és a dohányzó
gyerekeket megbírságolják?
Varga András osztályvezető: Megjegyzi, hogy ha 5 méteren belül dohányoznak, a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szab ki, de az ÁNTSZ-nek is van lehetősége eljárni ilyen esetben.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy november 1-ig legyen türelmi idő és az iskolákat is
tájékoztassák előzetesen az ellenőrzésről.
Varga András osztályvezető: Akar a Bizottság egyéb olyan területeket is bevonni ebbe a tilalmi
zónába, amelyeket nem tartalmaz a törvény?
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Kővári László elnök: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Megjegyzi, hogy a Bizottság csak érvényt akar szerezni a
jogszabálynak abból a célból, hogy a gyerekek, akik egyébként sem dohányozhatnának, az
iskola előtt ne dobálják el a csikkeket.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 304/2015. (X. 13.) határozata
Szekszárd város területén a cigaretta csikk okozta problémák
megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
2015. november 1-től kezdődően fokozottan ellenőrizze a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben
kijelölt dohányzási tilalommal érintett területeket, ezen belül
kifejezetten az oktatási intézmények környékét, és a jogszabályban
rögzített szankciókat alkalmazza.
A Bizottság felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az oktatási intézmények vezetőit a várható ellenőrzésekről.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 13 óra 45 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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