SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 87-5/2013.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2013. március 19-én (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Dr. Fajszi Lajos és Szabó
Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor, Csernus Péter
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Farkas Éva osztályvezetı,
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke,
Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára,
Tóthi János MSZOSZ TM-i Szövetségének képviselıje

A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Merkl Krisztina kérelmezı
Tantos Csaba kérelmezı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 órakor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnök-helyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott.
Feri Blanka osztályvezetı: Az igazgatóságvezetık jelzése alapján javasolja a kiosztásra került alábbi
elıterjesztések napirendre történı felvételét:
- Kadarka Futóegyesület kérelme (39. sz. bizottsági elıterjesztés)
- Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez (40. sz. bizottsági elıterjesztés)
- „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energia-beszerzéshez
kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye (41. sz. bizottsági elıterjesztés)
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata számára energia-szolgáltatáshoz kapcsolódó közüzemi
audit lefolytatására, számlázás felülvizsgálatára irányuló szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye (42. sz. bizottsági elıterjesztés)
- Kolompár József Szekszárd, Martos F. u. 55. szám alatti lakos kérelme (43. sz. bizottsági
elıterjesztés)
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Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a Fakivágással kapcsolatos ügyekben az ügyintézı
munkájának segítésére hozzanak létre egy munkacsoportot. Javasolja, hogy ezt a témát vegyék fel a
napirendek közé.
Herr Teréz fıépítész: Egy koordináción ismét felmerült a Béri Balogh Ádám utcai présháznak a
története. Most adjon ezzel kapcsolatosan szóban tájékoztatást? Vagy pedig írásban is szívesen elküldi
a bizottsági tagoknak.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy tájékoztatóként a mai ülésen tárgyalják a témát.
Feri Blanka osztályvezetı: A meghívóban szereplı 1. napirendi pont levételét kérte aljegyzı úr. Nem
készült el az írásbeli anyag.
Kıvári László elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosítással
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./napirend
Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázati kiírására
(63. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
2./napirend
Merkl Krisztina területvásárlási kérelme
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
3./napirend
Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása" címő projekt keretében
megkötött megbízási szerzıdések határidejének módosítására
(38. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
4./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen
történı eltemettetéssel összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(36. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
5./napirend
Lakossági bejelentés a Fáy András utca és a Korona Hotel parkoló keresztezıdésének forgalmi
rendjével kapcsolatosan
(32. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
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6./napirend
Mucska Lászlóné Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
(33. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
7./napirend
Balogh József gépjármővezetést oktató, vizsgáztató 19 pontból álló forgalommal kapcsolatos
kérelme
(34. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
8./napirend
Sportélmény Közhasznú Alapítvány kérelme
(35. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
9./napirend
Kadarka Futóegyesület kérelme
(39. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
10./napirend
Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
(40. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
11./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energiabeszerzéshez kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
12./napirend
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata számára energia-szolgáltatáshoz kapcsolódó
közüzemi audit lefolytatására, számlázás felülvizsgálatára irányuló szolgáltatás nyújtása”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
13./napirend
Munkacsoport létrehozás a fakivágás engedélyezési eljárási ügyekben
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter bizottsági tag
14./napirend
Kolompár József Szekszárd, Martos F. u. 55. szám alatti lakos kérelme
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
15./napirend
Tájékoztató a Béri Balogh Ádám utcai présházakról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
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1./napirend
Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázati kiírására
(63. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Van-e valami új a feltételrendszerben a korábbihoz képest?
Pap Zoltán osztályvezetı: Nincsen változás.
Kıvári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 61/2013. (III. 19.) határozata
a közcsatornára történı rákötés pályázati kiírásáról
(63. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közcsatornára történı rákötés pályázati kiírásáról szóló
elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:
Felelıs :

2013. március 28.
Kıvári László elnök

2./napirend
Merkl Krisztina területvásárlási kérelme
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: Jelzi, hogy Merkl Krisztina kint várakozik. A bizottságnak volt egy elvi
állásfoglalása korábban arról, hogy elviekben nem látja akadályát annak, hogy bıvítés céljából
területet adjanak el, de részletesebb terveket kért. Közben háromszor egyeztetett a tervezıvel és az
ügyféllel is. Változott a program is, mert korábban csak raktár, tehát bıvítésre kértek engedélyt, most
tisztázódott, hogy kb. 100 m2-es raktárat szeretnének építeni és azon kívül egy látványpékséget is. Az
eladó térben annyi változás történne, hogy most van válaszfallal leválasztva néhány kisebb mosdó és
egy irodahelyiség. Azt kibontanák, és kb. 60 m2-re növekedne az eddigi eladótér. A rakodóterületet,
ahol most a kitaposott és gondozatlan közterület rész, azt is a telek részeként megvásárolnák és
térkövezéssel leburkolnák. Oda egy mozgássérült rámpát és a szélfogó elé egy további bıvítményt
építenek, hogy az elıtér megnövekedjen. Vállalták azt, hogy ezt a grünbetonos parkolót, 5-6 parkolót,
ami a Mikes utca felıl van, azt újra burkolják és az eladótér megnövekedése miatt szükségessé váló
parkolóhelyekre befizetik a megváltást, mert más módon nem tudják biztosítani.
Máté Péter bizottsági tag: A raktárra is kell fizetnie parkolót, vagy csak az üzletre?
Herr Teréz fıépítész: A raktárra nem kell, csak az eladótér alapján kell fizetni. A 60 m2-re 10 m2enként 4 férıhelyet kell biztosítani. De itt mozgássérült parkolót ki tud építeni telken belül és ezért itt
meg tudja növelni a közterületiek számát, tehát négyet kell neki befizetni.
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Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A Wesselényi utca felıl, ahol szokták árulni a fenyıfákat, ott van
egy akkora zöld sáv, ahol lehetne parkolót kiépíteni, és sokkal jobb is lenne, mert most állandó
sártenger van, amikor meg a fenyıfákat árulják katasztrofális állapotok szoktak uralkodni.
Herr Teréz fıépítész: Nem tudja pontosan melyik részrıl van szó, mert a SZÜV-nél szokták a
fenyıfákat árulni. Amit parkoló megváltásként írtak elı, az a 4 parkoló, az választható.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy lenne jó, ha a járdát beljebb tennék.
Herr Teréz fıépítész: A járda és az út közel van egymáshoz. Ami parkoló megváltásként van
feltüntetve, arról gyakorlatilag szabadon rendelkezik az önkormányzat. A parkoló mennyiség, amit
telken belül nem tud biztosítani, azt az önkormányzat dönti el, hogy vagy közterületet kijelölnek
számára ahova ı megépítheti, vagy pedig befizeti az összeget. Tehát vagy megépíti a parkolókat, vagy
befizeti a megváltási díjat. Errıl most döntést nem kell hozni, ez a késıbbiekben is eldönthetı. Még az
építési engedély kiadásakor is úgy kötnek megállapodást, hogy eldöntheti a használatba vételi
engedélyig, hogy meg akarja-e építeni, vagy az ellenértékét befizeti az önkormányzatnak.
Máté Péter bizottsági tag: Inkább építse meg a parkolókat a kérelmezı.
Herr Teréz fıépítész: Nem fér be a járda, meg az út közé a parkoló. Ezt meg kell részletesebben
nézni, hogy párhuzamos beállásra megfelel-e.
Kıvári László elnök: 400 m2-rıl van szó, az ár ugye ki van pontozva, tehát jó lenne most már abban
is valamilyen álláspontot kialakítani.
Máté Péter bizottsági tag: Az ipari parkban 5.000 Ft egy négyzetméter terület. A városközpontban a
telek-kiegészítésért, egy meglévı üzletnek a bıvítésére, ahol egyébként a terület az úgymond értékes,
mert több lesz a beépített rész, 8.000 Ft-ot is kérhetnek négyzetméterenként.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A 8000 Ft-ot reálisnak tartja.
Herr Teréz fıépítész: A Vasvári utca – Wesselényi utca sarkán, ahol a fogtechnika és a szerb pékség
van, azt az épületet kb. 8 évvel ezelıtt adta el az önkormányzat az üres területet, árverésen 10.000
Ft/m2 áron. Értékbecslés készült az Ady Endre utca- Wesselényi utca sarkán lévı üres telekre, és
13.000 Ft/m2 árat adott az értékbecslı.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy 13.000 Ft/m2 árat határozzon meg a bizottság.
Merkl Krisztina kérelmezı megérkezik az ülésterembe.
Kıvári László elnök: Ez a téma már többször volt a bizottság elıtt, a bizottság a helyszínen is
megtekintette a területet. Mérlegelték a szekszárdi telekárakat, de mindenképpen 10.000 Ft feletti,
illetve 12-13.000 Ft-os négyzetméter árak vannak, mert ez elég frekventált helyen van.
Merkl Krisztina kérelmezı: A kérdése az, hogy el akarják adni egyáltalán a telket?
Kıvári László elnök: Igen, ezt a szándékukat már kifejezték akkor, amikor megnézték a területet. A
város hozzájárul, illetve támogatja ezt a kezdeményezést.
Máté Péter bizottsági tag: Megnézték a terveket és a beépített területet. Parkolóhely megváltásra is
szükség van. A Wesselényi utca elıtt parkolóhely megváltás helyett parkolóhelyeket lehetne
kialakítani. Ezeket a parkolóhelyeket úgy kell megcsinálni, hogy megfelelı burkolatúak legyenek,
esetlegesen a járda áthelyezésével, ha nem fér el.
Tantos Csaba kérelmezı: Ez a tőzoltósággal szembeni rész?
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Máté Péter bizottsági tag: Nem, a játszótér felé, az út mellett van egy földsáv, ahol a fenyıfákat
szokták árulni. Ott van egy kandeláber. Meg kellene nézni, hogy ott hány parkolót lehetne kialakítani.
Kıvári László elnök: Az útra merılegesen szerinte nem fér el, csak párhuzamosan.
Tantos Csaba kérelmezı: Részükrıl minden további nélkül megoldható. Bátaszéken építettek
utoljára, ott is csak az úttal párhuzamosan lehetett kialakítani. A Budai út mellett 22 parkolóhelyet
kellett kialakítani.
Máté Péter bizottsági tag: Így nem kellene az úton átmenni, a mentıállomás felé kevés a hely.
Tantos Csaba kérelmezı: Így sokkal rendezettebbé válik a hely. Bátaszéken is térkı burkolattal
csinálták a polgármester kérésére, a járdát elkülönítve, kiemelve.
Máté Péter bizottsági tag: Volt itt egy kis vita, hogy szabad-e bıvíteni, mert nem marad szabad
terület. De végül is a bolt mőködik, sokan járnak oda.
Tantos Csaba kérelmezı: Van egy gazdasági bejáró, fákat, vagy zöld sövényt ültetnének oda, egy
szebb környezetet szeretnének kialakítani.
Kıvári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot azzal, hogy a vételár
13.000 Ft/m2 legyen.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 62/2013. (III. 19.) határozata
Merkl Krisztina területvásárlási kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Merkl Krisztina (Tolna, Alkotmány u. 30.) területvásárlási
kérelmét támogatja, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
hozzájárul a 2676 hrsz-ú területhez történı telekkiegészítés céljából a 2563/5 hrsz-ú
önkormányzati közterületbıl mintegy 400 m2 telekrész értékesítéséhez 13.000
Ft/m2 vételáron. Az értékesítés feltétele, hogy városképi szempontból igényes
építészeti és környezetrendezési terv készüljön az épületre és környezetére. A
telekalakítással és a földhivatali bejegyzésekkel kapcsolatos költségek a vevıt
terhelik.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt az értékesítés elıkészítésére és
lebonyolítására.
Határidı:
Felelıs:

2013. április 30.
Herr Teréz fıépítész

6

3./napirend
Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása" címő projekt keretében
megkötött megbízási szerzıdések határidejének módosítására
(38. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök: Határidı módosításról szól az elıterjesztés, március 31-rıl május 31-re
módosulna az idıpont. A részfeladatokra is módosítani kell a határidıt.
Farkas Éva osztályvezetı: Három szerzıdés módosítását kezdeményezték. Amikor a szerzıdések
megkötésre kerültek, március 31. volt a határidı, hogy befejezzék az Agóra projektet. Ezeket a
szerzıdéseket módosítanák, hogy nem március 31, hanem május 31. a határidı. A véghatáridıt és a
végszámla benyújtását a projektzáráskor tehetik meg a három szerzıdés tekintetében.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 63/2013. (III. 19.) határozata
a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ
Kialakítása" címő projekt keretében megkötött megbízási szerzıdések
határidejének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, az Önkormányzat és a BRAIN-AUDIT KFT
között, a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd” – Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása címő projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátására létrejött
megbízási szerzıdés 1. számú módosítását.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, az Önkormányzat és az A2 ÉPÍTÉSZ BETÉTI
TÁRSASÁG között, a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd”
– Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása címő projekthez kapcsolódó tervezıi mővezetési feladatok
ellátására létrejött megbízási szerzıdés 2. számú módosítását.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, az Önkormányzat és az ARTEM KFT között, a
TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd” – Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása címő projekthez kapcsolódó tervezıi mővezetési feladatok ellátására
létrejött megbízási szerzıdés 2. számú módosítását.
4.
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdések
módosításának aláírására, továbbá az aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

4./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen
történı eltemettetéssel összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(36. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Két ajánlat érkezett be, az Anhur Szolgáltató Kft-tıl és a Panteon Kft-tıl.
A kiírásnak megfelelı súlyszámok alapján súlyozással számolták ki az ajánlati árat, nagyon minimális
különbséggel a Panteon Kft. adott kedvezıbb ajánlatot és így a határozati javaslatnak megfelelıen ıt
javasolják a beszerzésre.
Kıvári László elnök: Minimális a különbség, egyetlen egy tételnél, még pedig a koporsós temetés
vidéken tételnél. Ezzel azt fogják elérni, hogy a szekszárdiak számára lesz drágább a köztemetés, mert
a nyertes vidéken adott jobb ajánlatot, de minden más tételnél magasabb ajánlatot adott.
Farkas Éva osztályvezetı: Igen, a 2011. és 2012. évi felhívást megnézte, ugyanezek a súlyszámok
voltak, ugyanezzel a tétellel, tehát a tavalyi, vagy tavaly elıtti forma ismétlıdött ebben az évben.
Tehát semmi változás nincs sem a súlyszám nagysága, sem a sorrendje tekintetében.
Kıvári László elnök: Javasolja, hogy ezt vizsgálják felül.
Farkas Éva osztályvezetı: Szakmai dolgokhoz nem tud hozzászólni. A szociális iroda által a szakmai
rész jóváhagyásra került.
Kıvári László elnök: A múlt héten az elıterjesztés kézhezvételét követıen észrevételezésre került,
hogy aggálya merült fel a tekintetben, hogy lehet elıre ismerni a vidéki temetések számát.
Farkas Éva osztályvezetı: Szakmai kérdésekre nem tud válaszolni.
Kıvári László elnök: Egyébként nem volt velük semmi kifogás.
Farkas Éva osztályvezetı: Én úgy tudom, hogy pont ık voltak, akik ebben a súlyszám kérdésben
együttmőködve javasoltak egy ilyen pontozási módszer kidolgozását valamikor 2010-ben.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Az értékelési lap bemutatását kéri.
Farkas Éva osztályvezetı: Felolvassa és elmagyarázza az értékelési lapot.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Tehát az ajánlattevı a kiírási szempontokkal tisztában van?
Farkas Éva osztályvezetı: Igen. Mindig ugyanez a metódus van használatban. A felhívásban a 8.
pontban minden egyes ajánlattevınek a kiírás szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás.
Az értékelés az egyes temetkezési módokra tett bruttó ajánlati egységárak súlyozását követıen a
számtani átlagok összehasonlításával történik. Meg vannak adva az öt tételnél a súlyszámok, 10, 20,
40, tehát összesen 100. Ezt úgy kell kiszámolni, hogy mondjuk az egyesre adnak egy árat, azt 20-al fel
kell szorozni. Kettesre adnak egy árat, és a kettes súlyszámával fel kell szorozni. Tehát mindkét
esetben. A mi esetünkben 100. A kettıt el kell osztani. És ebben az esetben nagyon minimális
különbséggel a Panteon adta a kedvezıbb ajánlatot. Még 1000 forint sincs a különbség.
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Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a következı kiírás úgy történjen meg, hogy a szekszárdiak
tekintetében legyen kedvezıbb.
Kıvári László elnök: Tehát a kiírásnak megfelelıen a Panteon nyert. Jövıre a súlyszámok
áttekintését javasolja szekszárdi költségek prioritásának megfogalmazásával.
Märcz László igazgatóságvezetı: A jellemzı az, hogy a köztemetés urnában történik.
Kıvári László elnök: Javasolja a súlyszám rendszer újragondolását, mert jelen helyzetben Szekszárd
hátrányba került.
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti mindkét ajánlattevı vonatkozásában a súlyszámrendszer alapján
a pontos számítási metódust és annak eredményét.
Kıvári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot, azzal, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a súlyszámrendszer alapján a legelınyösebb ajánlatot
tevı PANTEON Kegyeleti és Szolgáltató Kft.-vel kössön szerzıdést.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 64/2013. (III. 19.) határozata
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
a közköltségen történı eltemettetéssel összefüggı kegyeleti szolgáltatás
nyújtására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történı
eltemettetéssel összefüggı kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı PANTEON Kegyeleti és Szolgáltató Kft-vel (7100 Szekszárd,
Alkotmány utca 1.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság 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:

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

5./napirend
Lakossági bejelentés a Fáy András utca és a Korona Hotel parkoló keresztezıdésének forgalmi
rendjével kapcsolatosan
(32. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
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Kıvári László elnök: Javasolja, hogy a közterület-felügyelık nézzék át a keresztezıdéseket, hogy a
KRESZ-nek megfelelnek-e. Nem javasolja a tábla kihelyezését.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a kérelmezı számára küldjenek egy árajánlatot a tábla
kihelyezésére. Amennyiben vállalja a költségeket, akkor kirakható a tábla.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Máté Péter bizottsági tag által javasolt
kiegészítéssel, melyet a bizottság 4 nem szavazattal, egyhangúlag elutasított és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 65/2013. (III. 19.) határozata
a Fáy András utca és a Korona Hotel parkoló keresztezıdésének forgalmi
rendjével kapcsolatosan érkezett lakossági bejelentésrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában rögzített hatáskörében
eljárva a Fáy András utca és a Korona Hotel parkoló keresztezıdésének forgalmi
rendjével kapcsolatosan érkezett lakossági bejelentést megtárgyalta és nem tartja
indokoltnak az „elsıbbségadás kötelezı” tábla kihelyezését a Korona Hotel
parkolójához.
A Bizottság abban az esetben hozzájárul a tábla kihelyezéséhez, amennyiben a
kérelmezı annak költségeit vállalja.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérelmezıt értesítse a döntésrıl.
Határidı: 2013. március 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
6./napirend
Mucska Lászlóné Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
(33. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter bizottsági tag: A Fagyöngy utca régen kétirányú volt. Azért történt a forgalmi rend
változás, mert keskeny az út és a kétirányúság miatt mindig valakinek az elıkertjét letaposták, majd
ennek megakadályozása végett köveket helyeztek ki, amely pedig az autókban tett kárt. A konfliktus
majdnem verekedésbe torkolt. Ezért született döntés az egyirányúsításra. A magam részérıl jónak
tartom a szabályozást, a módosítást nem javaslom.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A probléma az, hogy egy korábbi döntésünk, melyben a Barázda
utcától a Szılı utcáig az egész egyirányú volt, módosításra került és most csak a Hegyalja utcától van
a Szılı utcáig egyirányúsítás.
Märcz László igazgatóságvezetı: Régen egész egyirányú volt, nem csak a Fagyöngy.
Máté Péter bizottsági tag: A motiváció az volt, hogy aki Bátaszék felé akar menni, az ne menjen át
ezeken az utcákon.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A szabályozásnak akkor lenne értelme, ha teljesen egyirányú lenne a
Fagyöngy utca és fönt a Szılıhegy utca is.
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Kıvári László elnök: Nem ismeri a reggeli forgalmi viszonyokat az 56-oson fıúton.
Märcz László igazgatóságvezetı: Igazából akkor van ott nagy probléma, ha történik valami és
beterelik a forgalmat.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Amennyiben megfordításra kerül a forgalmi rend, akkor az
tulajdonképpen teljesen ellentétes lenne az eddigi bizottsági szándékokkal. A kérelmezı azt szeretné,
hogy ki tudjon hajtani a Szılı utca felıl, így a jelenlegi rend megfordulna. A javaslat az, hogy vagy
ismételten legyen kétirányú a forgalom, vagy változtatás nélkül maradjon az eredeti állapot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 nem szavazattal,
egyhangúlag elutasított és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 66/2013. (III. 19.) határozata
Mucska Lászlóné Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában rögzített hatáskörében
eljárva Mucska Lászlóné Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelmét
nem támogatja.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérelmezıt értesítse a döntésrıl.
Határidı: 2013. március 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

7./napirend
Balogh József gépjármővezetést oktató, vizsgáztató 19 pontból álló forgalommal kapcsolatos
kérelme
(34. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti Balogh József gépjármővezetı oktató kérelmét és javasolja, hogy az
egyes pontokon egyesével menjenek végig és alakítsák ki az álláspontjukat. Az elsı felvetés az Alisca
utca – Cseri János utca felé a leálló sávot lezárni. Nem egyértelmő a felvetés.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Talán arra gondol a kérelmezı, hogy a leállósáv le van zárva. Vagy a
végén lekopott a festék?
Märcz László igazgatóságvezetı: Vagy arra gondol, hogy a rálátási háromszög miatt hátrébb kellene,
tehát a végét le kellene zárni, nem kiengedni ilyen hosszan.
Máté Péter bizottsági tag: Nem olyan rossz az a keresztezıdés, a Kercsónál vagy a Tartsay utcánál
bárhol kikanyarodni rosszabb.
Kıvári László elnök: Ezek alapján azt kellett volna írni, hogy javasolja a parkolás megszüntetését. A
második felvetés a Skálánál a balra kanyarodásnál a jelzılámpa fázisideje rövid.
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Máté Péter bizottsági tag: A lámpák össze vannak hangolva. Nem látja rövidnek a lámpa fázisidejét,
mert a Széchenyi utcán kifelé haladáskor szinte soha nincs olyan, hogy a belsı két sávban
várakozzanak. A fázisidı maximum a tanulóvezetık számára tőnhet rövidnek.
Kıvári László elnök: Megállapításra került, hogy a hivatkozott jelzılámpa megállapított fázisideje
fennakadást nem okoz. A következı javaslat a Hármashíd irányából a terelıvonal meghosszabbítására
irányul.
Máté Péter bizottsági tag: A felvetés jogos. A festés valószínőleg lekopott, vagy nem is festették fel.
Kıvári László elnök: Akkor egyetértve a felvetéssel, az útburkolati jelfestést vigyék végig a
keresztezıdésben is. A negyedik észrevétel, hogy a Mátyás király utcánál a Bátaszék felöli terelı
vonalat nem kell kivinni az út szélére, ugyanígy a Garay téren sem.
Máté Péter bizottsági tag: A Közlekedéstudományi Egyesület megbízott tervezıje, Guld István
tervezte ezeken a helyeken a terelıvonalak elhelyezkedését is. Szakmai alapon elfogadott terv alapján
készült a kivitelezés, így úgy gondolom, hogy ezen nem tud a Bizottság változtatni. Az ötödik
felvetés: A Mátyás király utca egyirányú végén hiányzik az „egyirányú utca” és besorolás rendjét jelzı
tábla is. Javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársa nézze meg, hogy ott van-e tábla és
amennyiben szükséges, akkor kerüljön kihelyezésre. A hatodik felvetés: A bıség szobor (most
emlékmő) a Megyei Önkormányzatnál a Mikes utca egyirányú végén hiányzik az „egyirányú utca”
tábla.
Märcz László igazgatóságvezetı: Nem egyértelmő számára, hogy az utca végén vagy az elején
hiányolja a kérelmezı a tábla elhelyezését.
Máté Péter bizottsági tag: Álláspontja szerint a hivatkozott területen egyértelmően látszik, hogy az
egyirányú. Nem is nagyon lehet másképp közlekedni. A hetedik felvetés: A vasút állomás felıl a
múzeum - Holub utca keresztezıdése elıtt a besorolás rendjét jelzı tábla késın észlelhetı.
Kıvári László elnök: Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a KRESZ
elıírásainak megfelelı távolságra van-e a tábla elhelyezve. Amennyiben igen, akkor nincs feladat. A
nyolcadik észrevétel: a Holub utca felıl a Mészáros Lázár utca irányába a belsı sávot egy balra
kötelezı haladási irányt jelzı táblával kellene megerısíteni a jelzılámpa tetején.
Máté Péter bizottsági tag: Ismeretei szerint, ha a jelzılámpa világít, akkor a kötelezı haladási irányt
mutatja.
Märcz László igazgatóságvezetı: Ott, ahol nincs a lámpában nyíl, az azt jelenti, hogy minden
irányba lehet menni.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Lent viszont jelölve van az úton, hogy merre lehet kanyarodni. Nincs
szinkronban a lámpa az útburkolati jellel. Ugyan ez van a kórháznál is.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Javasolja a lámpa karbantartást végzı munkatársakkal való javítást.
Märcz László igazgatóságvezetı: A belsı sávból egyenesen lehet menni, a külsıbıl jobbra.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A külsıbıl lehet egyenesen meg jobbra.
Märcz László igazgatóság vezetı: Javasolja, hogy felülre a lámpára kerüljön fel ez a kiegészítı
lámpa, vagy másik lámpabúrát kell tenni.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A tervek átvizsgálását javasolja, mert lehet, hogy rossz a festés és az
útburkolati jelet kell kiegészíteni.
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Kıvári László elnök: A kórháznál is a külsı sávban van egy zöld, ami a jobbra kanyarodónak szól.
Máté Péter bizottsági tag: Az Elnök Úr által említett lámpa egy kiegészítı zöld lámpa, ami azt
jelenti, hogy ha az elsı jobbra akar menni, az el tud kanyarodni, de aki egyenesen akar menni és
besorolt oda, az vár, amíg el tud menni. A laktanyánál hasonló a helyzet. A körzetérıl lévén szó
támogatását fejezte ki a kanyarodó sáv kialakítása iránt.
Märcz László igazgatóságvezetı: Rögzítik az igényt, meg kell nézni a szükségességét és amennyiben
lesz erre vonatkozó pályázat, akkor bele kell adni. A reggeli meg délutáni idıszakban hasznos lenne.
Máté Péter bizottsági tag: A kilencedik javaslat: a vasúti átjárón túl az E-ON elıtt a záróvonalat nem
kellene a jobb szélsı sáv elválasztására. A tervezés egy sáv figyelembevételével történt, két sávra nem
alkalmas, mert nincs akkora távolság.
Kıvári László elnök: Azon a szakaszon nem lehet egyenesen menni, meg kell várni, míg az ott álló
autó bekanyarodik balra a Sport utcába. A balra kanyarodásra várakozó autó mellett egy egyenes
irányba haladó autó elfér, de ezzel szabálytalanságot követ el, mert megsértette a záróvonalat.
Máté Péter bizottsági tag: A szabvány szerinti méret alapján az úton nincs meg a szükséges távolság.
Az, hogy egy személyautó elfér nem mérvadó szempont, mert két kamionnak kellene elférnie egymás
mellett, amelynek nincs elég hely.
Märcz László igazgatóságvezetı: A záróvonal az út szélétıl jön. Elvileg abba a sávba nem lehet
bemenni, mert akkor a záróvonal átlépésre kerül, csak késıbb, amikor már az útfestés engedi. Lehet,
hogy ott forgalom elıl elzárt területnek kell lennie.
Máté Péter bizottsági tag: Nem javasolja az út áttervezését, mert nem fogják engedélyezni.
Kıvári László elnök: Ha felnyitják a sorompót, akkor megy mindenki befele a városba, a Sport
utcába nem lehet bekanyarodni, egyenesen meg nem lehet tovább menni, áll a forgalom.
Máté Péter bizottsági tag: Érti a felvetéseket, de a szükséges távolság hiányában nem lehetséges a
két sáv kialakítása. Egy fél méterrel keskenyebb az út.
Kıvári László elnök: Elfogadja Máté Péter észrevételeit. A gépjármőoktató 10. észrevétele: a
Kadarka utca végén útkanyarulatot nem jelzik.
Máté Péter bizottsági tag: A felvetés valóban igaz, de soha nem is volt ott tábla. Az út kanyarodik, és
az érkezı autó számára fel is van festve a terelı vonal, hogy kanyarodik az út és az a védett út, látszik
az, hogy szembe nem fog menni, mert szembe nincs út. Amennyiben nem egyértelmő lehet kitenni,
táblát, de javaslom, hogy a kérelmezı kerüljön tájékoztatásra a költségekrıl.
Kıvári László elnök: 11-es pont: A városból kifelé vezetı (Pest felé) úton a 70 km/h-s korlátozást
feloldják az útra bekapcsolódó utak.
Máté Péter bizottsági tag: A hivatkozott útvonalon csak egy bekapcsolódó út található, ami a
Gemenc Autóház Kft.-nél van, amely már a Szekszárd tábla után van, a többi az magánterület.
Märcz László igazgatóságvezetı: A 70-es tábla a benzinkútnál van.
Máté Péter bizottsági tag: Aki a discotól kikanyarodik, honnan tudja, hogy 70-el mehet?
Szabó Zsolt bizottsági tag: A discótól a fıútra vezetı út bekötıútnak számít, így ezen
keresztezıdéshez javasolja a tábla kihelyezését.
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Máté Péter bizottsági tag: 12. észrevétel: Garay téri TAXI állomás jelzıtáblázása egyik irányból
egyirányú utca, másik irányból mindkét irányból behajtani tilos tábla van. Javasolja, hogy a
hivatkozott helyre egy behajtani tilos tábla kerüljön kihelyezésre. Egy olajkút volt ott régen, és a tábla
azóta sem lett lecserélve.
Kıvári László elnök: 13. észrevétel: A Keselyősi út – Húsipari vállalatnál hiányzik az
útkanyarulatnál a védett út kanyarodik elıjelzı tábla.
Märcz László igazgatóságvezetı: A felvetés csak a Tejipar útjára vonatkozik?
Máté Péter bizottsági tag: Arra vonatkozik, hogy ott vannak alárendelt utak, ha véletlen
lekanyarodik, mert a Tejiparhoz bemehet, ha bemegy, akkor visszakanyarodik.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Álláspontom szerint ez a hely a „Fıút kanyarodik” táblával védett.
Kıvári László elnök: 14. felvetés: Az Arany János utca Szent István tér keresztezıdése elıtt a
besorolás rendjét jelzı tábla azt jelzi, hogy a belsı sávból csak az Augusz Imre utca felé lehet
bekanyarodni, egyenes továbbhaladás nem megengedett. Jó lenne, ha a belsı sávból is egyenesen
tovább lehetne haladni.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Javasolja a módosítást.
Máté Péter bizottsági tag: 15. észrevétel: Bátaszék irányából a Várköz utcai jelzılámpa késın
észlelhetı, mert a fa eltakarja. Ehhez kapcsolódik a következı észrevétel is: Budapest irányából a
Várköz utcai jelzılámpa elıtt a besorolás rendjét jelzi tábla alig észlelhetı. A fák gondozása és az
ágak levágása megtörtént, így ez már nem zavaró.
Kıvári László elnök: Bátaszék felıl a Várköznél mind a két sávból csak egyenesen lehet menni.
Amennyiben nem látszik a járda felöli lámpa, a fenti zöld jelzés észlelésével úgyis csak egyenesen
lehet menni. Persze szerencsésebb lenne, ha jobban látszana, de a forgalmat így sem zavarja, mert
balra nem lehet bemenni a Várközbe, mert csak egyenesen lehet menni. A 17. észrevétel: Budapest
felıl a Damjanich utcai keresztezıdés után a sávmegszőnést jelzı tábla késın észlelhetı. Javaslom
megvizsgálni, hogy a KRESZ elıírásának megfelelıen van-e kihelyezve, amennyiben igen, akkor nem
javaslom a változtatást, amennyiben nem akkor igen. A következı észrevétel a 18.: Az Ybl Miklós
utcát vagy egyirányúsítani kellene vagy meg kéne tiltatni a parkolást. Az Ybl Miklós utca felsı
részének forgalmi rendjének javasolja a megvizsgálását, mert gyakran kilógnak az autók.
Máté Péter bizottsági tag: Ennél a dolognál figyelembe kell venni azt, hogy a sürgısségi osztályt
megnyitották. Az utcáról, be lehet menni, és a kórházba menı látogatók és a kórház dolgozói, akik
erre laknak, itt állnak meg. A kórház megfizetett 50 parkolót.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A helyszínen tájékozódott a helyzetrıl és a véradó állomástól lefele a
parkoló 1 méterrel való beljebb helyezését javasolja.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy amennyiben a Kórház hozzá járulna a terület átadásához
az Önkormányzat vállalja a kialakítást.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Javasolja, hogy kerüljön be ez a terület is a fizetıs övezetbe.
Máté Péter bizottsági tag: Egyetért a javaslattal. Úgyis szabadult fel automata. A mentességet
élvezıknek pedig nem kell fizetni. Javasolja, hogy egészen a volt nıvérszálló sarkáig kerüljön a
fizetıs övezet kialakításra.
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Szabó Zsolt bizottsági tag: Az építkezés végének a megvárását, majd azt követıen a kérdésre való
visszatérést és tisztázását javasolja.
Kıvári László elnök: Az utolsó, 19. észrevétel: Az OTP-vel szemben a Liszt Ferenc téren célszerő
lenne a gyalogosközlekedést akadályozó lánckorlát kihelyezése.
Máté Péter bizottsági tag: A lánckorlát kihelyezése balesetveszélyesebb lenne, mert mindenki
átesne. A 2 éve szándékolt gyalogátkelıhely elkészítését javasolja, amely egy oszlop áthelyezésével
megoldható lenne, amelynek a költsége kb. 4 millió forint.
Kıvári László elnök: Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mert bármikor történhet ott, akár egy halálos
kimenetelő baleset. A lánckorlát kihelyezését nem javasolja, mert úgyis átmennek ott az emberek. Az
sem megoldás, hogy három napig kint áll a rendır és bírságol, mert a 4. nap már nincs ott és nincs
felügyelet. Inkább a gyalogátkelıhely kérdését kell megoldani.
Märcz László igazgatóságvezetı: Megpróbál egyezkedni, hogy a kerékpárút mellett 1-2 oszlop
kerüljön áthelyezésre és akkor már lesz hely egy gyalogátkelıhely kialakítására.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 67/2013. (III. 19.) határozata
Balogh József gépjármővezetést oktató, vizsgáztató forgalommal kapcsolatos
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás
alapján eljárva Balogh József gépjármővezetést oktató, vizsgáztató forgalommal
kapcsolatos kérelmérıl az alábbiak szerint dönt:
1.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kérelemben szereplı
alábbi javaslatokat vizsgálja meg és terjessze újra az ügyet a bizottság elé:
-

az Alisca utcából – Cseri János utca felé a leállósávot lezárni
A Mátyás király utca egyirányú végén hiányzik az „egyirányú utca” tábla és a
besorolás rendjét jelzı is
a bıség szobor (most emlékmő) a Megyei Önkormányzatnál a Mikes utca
egyirányú végén hiányzik az „egyirányú utca” tábla
a vasút állomás felıl a múzeum - Holub utca keresztezıdése elıtt a besorolás
rendjét jelzı tábla késın észlelhetı.
a vasúti átjárón túl az E-ON elıtt a záróvonalat nem kellene a jobb szélsı sáv
elválasztására
Kadarka utca végén az útkanyarulatot nem jelzik
a városból kifelé vezetı (Pest felé) úton a 70 km/h-s korlátozást feloldják az
útra bekapcsolódó utak
a Keselyősi út – Húsipari vállalatnál hiányzik útkanyarulatnál a védett út
kanyarodik elıjelzı tábla
az Arany János utca Szent István tér keresztezıdése elıtt a besorolás rendjét
jelzı tábla azt jelzi, hogy a belsı sávból csak az Augusz Imre utca felé lehet
bekanyarodni, egyenes továbbhaladás nem megengedett. Jó lenne ha a belsı
sávból is egyenesen tovább lehetne haladni
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-

Bátaszék irányából a Várköz utcai jelzılámpa késın észlelhetı, a fa eltakarja
Budapest irányából a Várköz utcai jelzılámpa elıtt a besorolás rendjét jelzı
tábla alig észlelhetı
Budapest felıl a Damjanich utcai keresztezıdés után a sávmegszőnést jelzı
tábla késın észlelhetı, jó lenne egy elıjelzı tábla kihelyezése a Damjanich utcai
keresztezıdés elé

2. A Bizottság az alábbi javaslatokkal egyetért és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges intézkedések megtételére:
-

a „Skálánál” Budapest irányából a terelıvonalat végigvinni
a Holub utca felıl a Mészáros Lázár utca irányába a belsı sávot egy balra
kötelezı haladási irányt jelzı táblával kellene megerısíteni a jelzılámpa tetején
Garay téri TAXI állomás jelzıtáblázása egyik irányból egyirányú utca, másik
irányból mindkét irányból behajtani tilos tábla van

3. A Bizottság a kérelemben szereplı alábbi javaslatokkal nem ért egyet:
- a „Skálánál” a balra kanyarodási jelzılámpa fázisideje rövid
- Mátyás király utcánál a Bátaszék felöli terelı vonalat nem kell kivinni
az út
szélére, ugyan így a Garay téren sem
- az OTP-vel szemben a Liszt Ferenc téren célszerő lenne a
gyalogosközlekedést akadályozó lánckorlát kihelyezése

4. A Bizottság az Ybl Miklós utca egyirányúsítására vonatkozó kérelemmel
kapcsolatosan javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a Tolna Megyei Balassa
János Kórház fenntartójával vegye fel a kapcsolatot a kerítés áthelyezése ügyében a
további parkolóhelyek kialakítása érdekében.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
8./napirend
Sportélmény Közhasznú Alapítvány kérelme
(35. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti a Sportélmény Közhasznú Alapítvány kérelmét.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 68/2013. (III. 19.) határozata
a Sportélmény Közhasznú Alapítvány kérelmérıl
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 Sportélmény Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) a
VI. Domain Gróf Zichy utcai futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren lévı 2
db árusítópavilon és színpad közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
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Határidı: 2013. március 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
9./napirend
Kadarka Futóegyesület kérelme
(39. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti a Kadarka Futóegyesület kérelmét.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 69/2013. (III. 19.) határozata
a Kadarka Futóegyesület kérelmérıl
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 Kadarka Futóegyesület ( 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66.) a „4. Borvidék
félmaraton” elnevezéső utcai futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren színpad,
rendezvény, -termékbemutató sátrak és illemhelyek közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétıl eltekint.

Határidı: 2013. április 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
10./napirend
Csatlakozás a „Föld Órája” kezdeményezéshez
(40. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 70/2013. (III. 19.) határozata
a „Föld Órája” kezdeményezéshez történı csatlakozásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága támogatja a kezdeményezést, csatlakozást a „Föld Órája”
akcióhoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város közterületein (Béla király tér, Piactér
és környéke, Szent László utca) 2013. március 23-án 20:30 és 21:30 óra között
lekapcsolásra kerüljön a közvilágítás.
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Határidı: 2013. március 19.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

11./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energiabeszerzéshez kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Máté Péter bizottsági tag: Már volt a Bizottság elıtt ez a téma. Az Önkormányzat azóta is
nagyságrendekkel drágábban veszi az áramot, ami a legrosszabb verziót eredményezi. Javasolja, hogy
az elıterjesztésnek megfelelıen egy tanácsadó céggel jöjjön létre megbízási szerzıdés, aki kellı
tapasztalattal bír és megköti a szerzıdéseket a ténylegesen olcsóbb áram realizálására.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 71/2013. (III. 19.) határozata
a „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára energia-beszerzéshez kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energia-beszerzéshez
kapcsolódó szakértıi szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Király Energetika
Kft-vel (1039 Budapest, Petıfi u.3.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság 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 :

2013. március 19.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

12./napirend
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata számára energia-szolgáltatáshoz kapcsolódó
közüzemi audit lefolytatására, számlázás felülvizsgálatára irányuló szolgáltatás nyújtása”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti a napirendet.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 72/2013. (III. 19.) határozata
a „Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata számára energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó közüzemi audit lefolytatására, számlázás
felülvizsgálatára irányuló szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés
SZMJV Önkormányzata számára energia-szolgáltatáshoz kapcsolódó
közüzemi audit lefolytatására, számlázás felülvizsgálatára irányuló szolgáltatás
nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezıbb ajánlatot tevı Király Energetika Kft-vel (1039 Budapest, Petıfi
u.3.) kössön szerzıdést.
2.
A Bizottság 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:

2013. március 19.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

13./napirend
Munkacsoport létrehozás a fakivágás engedélyezési eljárási ügyekben
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Máté Péter bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag: Egy fakivágási ügy elhúzódásából eredı konfliktusos eset bemutatása
okán javasolja a Bizottságnak, hogy álljon fel egy munkacsoport, amelynek feladata fakivágási
engedélyezési eljárásokban a jegyzı hatáskörében eljáró ügyintézı munkájának segítése.
Märcz László igazgatóságvezetı: Kéri, hogy azok az esetek maradjanak az Igazgatóságnál,
amelyekben a lakó azért kéri a fakivágást, mert zavarja az elhelyezkedése.
Máté Péter bizottsági tag: Nem ért egyet a feladat megosztással. A Munkacsoport is el tudja bírálni,
dönteni tud, hogy fizessen vagy ne fizessen a kérelmezı.
Märcz László igazgatóságvezetı: Ebben az esetben azt javasolja, hogy a bizottság egyik tagja mindig
a megfelelı körzetnek a képviselıje legyen.
Kıvári László elnök: Egy temetkezési cégtıl érkezet a panasz, hogy a megváltott sírhelyükre a
nagyszülık ültettek egy fát. A családban haláleset történt és a fiú szeretné odatemetni az apját. A város
pénzt kért a fa kivágásáért és a visszapótlásért. Ezen kérdések átvizsgálását is javasolja.
Máté Péter bizottsági tag: Mindenképpen javasolja a munkacsoport létrehozását. Nincs olyan túl sok
fakivágás. A körülmények és az okok megvizsgálhatók, ami nem eredményezne feszültséget és
viszályt szító határozatok hozatalát. Továbbá szeretné jelezni, hogy a közterületen lévı fáknál,
amelyért az Önkormányzat a felelıs, potyognak az ágak.
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Märcz László igazgatóságvezetı: A közterületen lévı fák valóban a felelısségi körükbe tartozik, de
a szóban forgó esetben egy teljesen egészséges nyárfát szeretnének azért kivágatni, mert zavarja.
Kıvári László elnök: Támogatja a munkabizottság létrehozását az ügyintézı Kolléganı védelmében
is. A munkabizottság létrejöttével egy jelentıs támadási felülettıl kerül a Kolléganı mentesítésre.
Hasonló a helyzet, mint évekkel ezelıtt a fák megcsonkítása okán kialakult felháborodásnál, ami
késıbb kiderült, hogy teljesen indokolatlan volt, mert a fák gyönyörőek lettek.
Máté Péter bizottsági tag: A temetıvel szembeni fák kivágásáról érdeklıdött.
Märcz László igazgatóságvezetı: Az E-ON vágatta ki tıbıl a kıris fákat. Folyamatosan egyeztetnek
és úgy áll a helyzet, hogy kapnak helyette másik fákat.
Máté Péter bizottsági tag: Ezek a fák nem nınek magasra és szabályozhatók.
Märcz László igazgatóságvezetı: Az E-ON-t kizárólag egy dolog érdekli, mégpedig a balesetveszély
elhárítása. Amennyiben az Önkormányzat nem gondoskodik errıl, akkor ık kivágják a fát.
Kıvári László elnök: Határozati javaslat, hogy a fakivágás engedélyezési eljárási ügyekben a jegyzı
hatáskörében eljáró ügyintézı munkájának segítésére munkacsoportot hozzon létre, melynek tagjai a
Bizottság részérıl Máté Péter és Szabó Zsolt legyen, valamint a Fıkertész Asszony és a mindenkori
körzet képviselıje.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 73/2013. (III. 19.) határozata
munkacsoport létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a fakivágás engedélyezési eljárási ügyekben a jegyzı
hatáskörében eljáró ügyintézı munkájának segítésére munkacsoportot hoz létre.
A munkacsoport tagjai:
- Máté Péter elnök-helyettes
- Szabó Zsolt bizottsági tag
- az ügyben érintett választókerület képviselıje.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 19.
Kıvári László elnök
Märcz László igazgatóság vezetı

14./napirend
Kolompár József Szekszárd, Martos F. u. 55. szám alatti lakos kérelme
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László elnök: Ismerteti a napirendet.
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Máté Péter bizottsági tag: Ismeri a helyzetet, beszélt is a kérelmezıvel. Kérte, hogy írják le a
kérelmüket. Ezen a területen már került egy ingatlan átadásra, a szóban forgó terület annak a másik
fele. A házuk rajta van, ezzel a háromszöggel egyébként sem tud az Önkormányzat mit kezdeni.
Märcz László igazgatóságvezetı: Tájékoztatja a bizottságot a telek méretérıl és felkéri Herr Teréz
fıépítész asszonyt a rendezési terv e tekintetben való átnézésére.
Herr Teréz fıépítész: Meg kellene nézni a rendezési tervet.
Máté Péter bizottsági tag: Azt javasolja, hogy a másik átadott telek paramétereivel azonosan
kerüljön felajánlásra a telek eladása. A ház rajta áll, így egyébként sem lehet mit kezdeni azzal a
területtel.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: A helyzet nem teljesen azonos, mert a másik önálló terület volt.
Máté Péter bizottsági tag: Ez valóban nem egy önálló ingatlan, rajta áll a házuk. Határozati
javaslatként azt terjeszti elı, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Kolompár József (Szekszárd,
Martos F. u. 55.) telekkiegészítési kérelmét vizsgálja meg és terjessze a bizottság elé.
További 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 és
Pénzügyi Bizottságának 74/2013. (III. 19.) határozata
Kolompár József telekkiegészítési kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Kolompár József
(Szekszárd, Martos F. u. 55.) telekkiegészítési kérelmét vizsgálja meg és terjessze a
bizottság elé.
Határidı:
Felelıs:

2013. április 15.
Herr Teréz fıépítész

15./napirend
Tájékoztató a Béri Balogh Ádám utcai présházakról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz fıépítész: 2011-ben tájékoztatást adott a Bizottságnak, hogy a Béri Balogh Ádám utcai
présház ingatlanok magánszemélyek tulajdonában vannak. Akkor a Bizottság hozott egy döntést és
kérte a mőemléki védelem megszüntetését. A Bizottság döntése értelmében 2011 júniusában
megküldésre került a levél az illetékes hatóság részére. Telefonos érdeklıdésre kiderült, hogy Pécsrıl
az ügyet áttették Budapestre. Válasz hiányában 2012. év áprilisában Polgármester Úr egy levelet
küldött a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének Létay András miniszternek, Jávor András
államtitkárnak, Szıcs Géza államtitkárnak, Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelıs helyettes
államtitkárnak. Ezt követıen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke lemondott, ezeket a
minisztereket, államtitkárokat leváltották. 2012. július 4. napján, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
megszőnése elıtt érkezett egy levél, amelyben arról tájékoztatták a Polgármester Urat, hogy az egyes
rosszabb állapotú pincék mőemléki védelmének törlése nem támogatható, nagyfokú visszaépítéssel, de
hitelesen helyreállítható. Így a szakmai vélemény alapján azt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
nem terjeszti fel az illetékes minisztériumba. Az épületek állagáról fényképsorozat került
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megküldésre, de mivel nem államigazgatási eljárásban hozták meg ezt a döntést, ezért államigazgatási
módon fellebbezni ellene nem lehetett. Majd a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszőnt.
Személyes egyeztetéseket követıen 2012 októberében Polgármester Úr újabb levelet küldött L.Simon
László államtitkár úrnak. 2012 november végén egy levél érkezett L.Simon László államtitkár úr
aláírásával, hogy a kormányrendelet értelmében a hatáskörök módosulása miatt a továbbiakban a
Belügyminisztérium jogosult eljárni, és ezért az ügyet áttették a Belügyminisztériumhoz dr. Szabó
Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkárhoz. Az ügy érdekessége az,
hogy november végén hivatkoznak egy októberben hatályba lépett rendeletre. A következı értesítés
2013. január 04. napján érkezett Szabó Péter államtitkár aláírásával, hogy a 2012. december 22-i
korm. rendelet egyik pontja alapján a Budapest fıváros kormányhivatala építésügyi és örökségvédelmi
hivatala önálló feladat és hatáskörrel rendelkezı szervezeti egységgel illetékes az ügy elbírálásában és
ezért az ügyet a Belügyminisztériumból a fıvárosi kormányhivatalhoz áttették. A fentiek alapján nem
tud érdemben többet tenni az épületek mőemléki listáról való levétele tárgyában.
Kıvári László elnök: Szabó Péter helyettes államtitkár úr tagja a Szekszárdi Borrendnek, aki több
alkalommal járt Szekszárdon. A legközelebbi látogatása alkalmával szerencsés lenne megmutatni a
helyszínt.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja az épületek megvásárlását.
Herr Teréz fıépítész: Egyet ért a javaslattal, hogy az Önkormányzat tegyen ajánlatot az épületekre.
Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Információja szerint az elsı három présház tulajdonosa egy
pályázaton nyert, így ı a saját épületeit rendbe teszi.
Herr Teréz fıépítész: A negyedik présháznak a Cseri János utcában lakó hölgy a tulajdonosa. Nem
rég vásárolta az ingatlant. Értesítette a tulajdonos hölgyet a Nemzeti Kulturális Alap pályázatáról és
javasolta a pályázat beadását. A kérdés az, hogy mekkora összegre lehet árajánlatot tenni, mert az egy
romos épület, amelyet le kell bontani és azt követıen a földterület és a pince marad ott, amelyet vagy
használni vagy betömedékelni lehet. Illetve vissza lehet építeni egy épületet.
Máté Péter bizottsági tag: Önkormányzati vásárlás esetén az épület visszaállítását javasolja.
Kıvári László elnök: Polgármester úr ismeri az ügy részleteit, így további egyeztetéseket javasol az
ügyben.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 30 perckor berekeszti.
K.m.f
Kıvári László
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Máté Péter
elnök-helyettes
Készítette:
Feri Blanka
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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