SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-19/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. november 13. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Kajos Nikolett aljegyző
Märcz László igazgatóságvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja selejtezési kérelme”, valamint a „Szekszárdi
Kolping Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú írásbeli előterjesztéseket.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
2. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
megnevezésű pályázat keretében új csarnokok építésére vonatkozó engedélyezési tervek és
kiviteli elkészítésére és épületenkénti tervezési feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c. TOP-6.6.1-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és számítástechnikai
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti
forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
A „Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázat eljárás eredménye
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja selejtezési kérelme
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Kolping Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dr. Kajos Nikolett aljegyző: A Modern Városok Programban az uszoda beruházásra úgy kapta
meg az önkormányzat a támogatást, hogy a költségvetésnek része lehet a tervellenőrzés
lefolytatása is. Erre a tevékenységre nettó kilenc millió forint áll rendelkezésre. Ezt az
ellenőrzést nem feltétlenül szerette volna lefolytatni az önkormányzat, hanem az összeget
átcsoportosította volna a költségvetés egyéb soraira.
Máté Péter bizottsági tag: Nem lehet?
Dr. Kajos Nikolett aljegyző: Lenne lehetőség az átcsoportosításra, de úgy néz ki, hogy
mégiscsak szükség van a tervellenőrzésre. Vannak ugyanis olyan kérdések a tervekkel
kapcsolatban, amelyekben nem igazán jut dűlőre az önkormányzat a tervezővel. Ezért jó
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lenne, ha egy független tervező elvégezne egy ellenőrzést. Ha a független tervező megállapít
problémákat, akkor azt elfogadja a tervező is.
Kővári László elnök: Véleménye szerint nagyon magas összegek mennek el ilyen
tevékenységekre a beruházáson belül.
Máté Péter bizottsági tag: Ki volt a tervező és ki készítette a kiviteli tervet?
Dr. Kajos Nikolett aljegyző: Tóth Szabolcs a tervező, és ő készítette a kiviteli tervet is.
Elmondja, hogy Szabolcs az MCM-96 Kft. tervezője.
Máté Péter bizottsági tag: Ő szaktervező?
Dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen, és nyilván szakági tervezőket is bevont a tervek
elkészítésébe, mert ő építész tervező.
Máté Péter bizottsági tag: Nem kapcsolódik szorosan a napirendi ponthoz, de a Közgyűlés
döntött korábban egy másik beruházásnál a tervezői felelősség kivizsgálásáról. Ebben történt
előrelépés?
Dr. Kajos Nikolett aljegyző: Még nem volt előrelépés ezzel kapcsolatban, de úgy gondolja,
hogy ez a tervellenőrzés sokat fog majd segíteni. Nyilván fel fognak merülni vitás kérdések,
amelyek közül valamit el fog ismerni a tervező, míg valamit nem. Ha ez utóbbiról az
önkormányzat mégis úgy gondolja, hogy a tervező felelőssége, akkor lesz egy anyag az
önkormányzat kezében, amely alapján a felelősséget érvényesíteni tudja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 353/2018. (XI.13.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos tervellenőri feladatok
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
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városi uszoda beruházással kapcsolatos tervellenőri
feladatok ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Firka Építész Stúdió Kft-vel (1066 Budapest, Teréz krt.
46. 5. em.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. november 15.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 19.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
megnevezésű pályázat keretében új csarnokok építésére vonatkozó engedélyezési tervek és
kiviteli elkészítésére és épületenkénti tervezési feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat korábban benyújtott a
meglévő Ipari Park fejlesztésére egy TOP-os pályázatot, amelynek keretében új ipari
csarnokokat szeretne építeni. Az új ipari csarnokok engedélyes és kiviteli tervének
elkészítésére beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat, amelynek keretében négy
árajánlat érkezett. A legelőnyösebb árajánlatot a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 354/2018. (XI.13.)
határozata
a „Tervezési szerződés a TOP 6.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” megnevezésű pályázat keretében új
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csarnokok építésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítésére és épületenkénti tervezési feladatok ellátására”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés a TOP 6.1.1-16 kódszámú „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” megnevezésű pályázat
keretében új csarnokok építésére vonatkozó engedélyezési
és kiviteli tervek elkészítésére és épületenkénti tervezési
feladatok ellátására” vonatkozó meghívásos beszerzési
eljárás kapcsán megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u.
2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 14.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c. TOP-6.6.1-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és számítástechnikai
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Máté Péter bizottsági tag: Egy ajánlat beadásával rengeteg munka van, és sok cégnek nincs
elég humán erőforrása arra sem, hogy ajánlatot írjon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 355/2018. (XI.13.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának
megvalósításához szükséges szoftver – és számítástechnikai
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP
6.6.1-15-SE1-2016-0001
azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c.
pályázatának megvalósításához szükséges szoftver – és
számítástechnikai eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos
beszerzési eljárás kapcsán megállapítja, hogy a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet a „2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről” alapján a piaci ár
igazolásához három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását a szotfver – és
számítástechnikai eszközök tekintetében.
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
dr. Molnár Kata jegyző
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4. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti
forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy ilyen jellegű tevékenységet végez, így tisztában van
azzal, hogy ez hatalmas költségekkel jár. A hajnali deresedéssel van a legtöbb munka. Akinek
nincs megfelelő tapasztalata, az nem veszi észre hajnalban ezt a veszélyt.
Kővári László elnök: Ezzel tisztában van, a beszerzést sürgősen újra le kell folytatni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 356/2018. (XI.13.)
határozata
a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a „gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok”
tárgyú, beszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárást érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
nem érkezett be érvényes ajánlat;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás érvénytelenné nyilvánításáról;
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Határidő:
Felelős:

2018. november 14.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le új
beszerzési eljárást.
Határidő:
Felelős:

2018. november 15.
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
A „Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázat eljárás eredménye
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Hol található ez a terméskő burkolatú út?
Märcz László igazgatóságvezető: A Borzsák utcában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 357/2018. (XI.13.)
határozata
a Szekszárd 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítására irányuló eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a „Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása”” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Kész Közúti
Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)
tette;
Határidő:

2018. november 13.
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Felelős:

Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő Kész Közúti Építő
és Szolgáltató Kft-vel (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.),
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmet támogatni kell.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 358/2018. (XI.13.)
határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely
kijelölésére irányuló kérelemről
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. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
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megtárgyalta a Szekszárd, Kadarka ltp 11. 2/1. alatti lakosnak a
mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely kijelölésére irányuló kérelmét és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott
személyt szállító járművek részére fenntartott várakozóhely”
KRESZ táblát a megjelölt parkolóba.
Határidő:
Felelős:

2018. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelmet.
Máté Péter bizottsági tag: Egyéni kérelem mindig lesz, a forgalmat viszont nem lehet
személyre szabni. Nem javasolja a kérelem támogatását.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 359/2018. (XI.13.)
határozata
a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2018. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető
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Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti a Hermann Ottó utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés indokolása teljesen ésszerű.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy minden nap jár ezen a területen, és még
sosem akadt el.
Máté Péter bizottsági tag: Már az 1980-as években is volt a helyzet. A tábla levételével még
rosszabb lenne a helyzet.
Märcz László igazgatóságvezető: Így a rendőrök tudnak bírságolni. A kérelmezőt meg is
bírságolták.
Máté Péter bizottsági tag: Az Ybl Miklós utcából jobbra kanyarodva a Munkácsy utcába, a
tükör alatt parkolnak az autók, az úttorkolattal szemben, a megállni tilos táblánál. Egy
forgalmas útról van szó. Mégsem lett semmilyen következmény eddig.
Kővári László elnök: Ugyanez a helyzet az Ízlelő étterem előtt is.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Cseri János utcában a nagykanyarnál a felfele menő oldalon a
Lépcső Presszó alatt a nagy sövénybe van betéve a „Várakozni tilos” tábla. Onnan nagyon
hosszú még az út felfele. A régebbi „Krokodil Étterem” helyén épült társasháznál rendszeresen
ott állnak az autók a kanyarban végig. Az út teljesen beláthatatlan, még egy profi sofőr sem
látja be. A hosszú feljárós ingatlan tulajdonosoknak sem tartana semeddig felállni a saját
feljárójukra. A KRESZ táblából viszont semmi sem látszik.
Máté Péter bizottsági tag: A Munkácsy és Ybl utca kereszteződésénél levő tükörre ránőtt a fa,
és így a tükör már nem tölti be a funkcióját. Mivel a fa magántulajdon, ezért véleménye szerint
lejjebb kellene tenni a tükröt 10 centiméterrel. Arra kéri a Városfejlesztési- és Üzemeltetési
Igazgatóság vezetőjét, hogy intézkedjen a hivatal ez ügyben. Az előterjesztéssel kapcsolatban
elmondja, hogy nem támogatná a kérelmet.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 360/2018. (XI.13.)
határozata
a Hermann O. utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
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irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Hermann O. utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme
elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2018. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

Máté Péter bizottsági tag: A múzeumnál a Mészáros Lázár utca felől két sáv van. A belső sáv
balra kanyarodik, de régebben lehetett menni egyenesen is. Nem tudja, hogy ez hogyan
változhatott meg, mert ehhez kellett volna bizottsági döntés is.
Märcz László igazgatóságvezető: Véleménye szerint az Interspar építésekor lehetett ebben
változás.
Máté Péter bizottsági tag: Az úton ott van a nyíl, a lámpában tele zöld van. A lámpa tehát nem
jelzi a haladási irányt. Ettől kezdve a nyilat kelleni megváltoztatni. A volt Gemenc szálló előtt
van egy besorolást jelző tábla. Ha a bizottság támogatná a kérelmét, akkor az egyenesen
haladó autók be tudnának sorolni balra is. Most jelenleg, ha valaki egyenesen akar menni a
Holub utca felé, jobbra kell, hogy besoroljon. Ettől kezdve az egész Mészáros utca betömődik.
Ha zöld van, akkor indul el a gyalogos is. Ráadásul a tanulóautók útvonalában is benne van ez
az utca. Holt időben is bedugul az utca. Múltkor egy iskolás osztály ment át az úton. Mivel
egyszerre nem tudott átmenni az egész osztály a zebrán, kétszer is megfogták a sort. A megyei
kapitányságig bedugult az utca. Ha be lehetne sorolni balra is, akkor ki lenne ürítve a
kereszteződés legalább. Véleménye szerint meg lehet duplázni az áteresztő képességet az
utcában, és nem is kerülne sokba a javaslata. Arra kéri a bizottságot, hogy a határozati javaslat
„A” pontját támogassa.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Holub utca felől is lehetne mindkét sávból egyenesen menni?
Máté Péter bizottsági tag: Nem. Ott nincs torlódás, így nem indokolja semmi a változtatást.
Szegedi Attila bizottsági tag: Lehet lesz olyan lakos, aki ebből arra következtet, hogy a Holub
utcából is lehet mindkét sávból egyenesen menni.
Máté Péter bizottsági tag: Nem hiheti azt, mert a jelzések nem azt mutatják neki.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslat „A” pontját fogadja el.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 361/2018. (XI.13.)
határozata
a Mészáros L. u.-Hunyadi u.-Holub utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Mészáros L. u.-Hunyadi u.- Holub utca forgalmi
rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy cserélje le a Mészáros Lázár
utcában a besorolás rendjét jelző táblát egyenesen és balra,
illetve egyenesen és jobbra irányokat ábrázoló táblára, valamint
fesse fel a belső sávban az egyenesen és balra piktogramot.
Határidő:
Felelős:

2018. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

Kővári László elnök: Itt szeretné megjegyezni, hogy dr. Máté István képviselőtársával Ljubljana
városában járt a múlt héten, ahol egy belterületi részről teljesen kizárta a város az autós
forgalmat. Azon a részen csak kerékpáros forgalom van, valamint nyolc darab elektromos
busz, amelyikre bárhol fel lehet szállni, és amelyeket telefonon is lehet hívni. Ezt a busz ingyen
vehetik igénybe a lakosok. Jelenleg három százalék az ellenkezők aránya. Még a perifériás
utcákon is keskenyítették az utat, és a két szélére felfestették a kerékpárutat egy méter
szélességben. Ha szemből jön egy jármű, akkor sincs probléma. Szekszárdon is az a probléma
a kerékpárutakkal, hogy keskenyek az utcák. Véleménye szerint a Bálint közben is meg lehetne
oldani a problémát, és könnyedén lehetne két sávban közlekedni. Ljubljana városában van egy
közlekedési kártya is, amellyel lehet parkolni, és amely buszjegyként is funkcionál. 65 év feletti
személyeknek ez a kártya ingyenes, valamint a diákoknak ott is jár kedvezmény. Ezzel
ösztönzik az embereket a tömegközlekedésre. Sok olyan utca van, amelyben a külső sávot csak
a buszok használhatják.
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központja selejtezési kérelme
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Máté Péter bizottsági tag: Tamási Anna igazgatóságvezető távollétében ismerteti az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 362/2018. (XI.13.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális
Központja selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdése alapján engedélyezi
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális
Központja által kért kis - és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését, és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetésükhöz.
Határidő:
Felelős:

2018. november 13.
dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Kolping Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 363/2018. (XI.13.)
határozata
15
1113jkv

a Szekszárdi Kolping Iskola igénybevételi díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi Kolping Iskola által a
„Kolping
Napok”
elnevezésű
rendezvénysorozatának
lebonyolítása kapcsán benyújtott, az igénybevételi díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul az
igénybevételi díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 59 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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