SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-20/2019.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. október 2-án (szerdán) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Varga András osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Balázs László kommunikációs asszisztens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Kővári László elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme;
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-

Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme;
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme II.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a Szekszárdi Szakképzési Centrum épületeinek, létesítményeinek
műszaki felmérésére, vizsgálatára és tervezési program készítésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern
Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi
Szakképzési Centrum fejlesztésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázat eredménye
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának selejtezési kérelme
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Bor utca-Szépkert panzió útkereszteződés biztonságosabbá tételére
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Közterület használati díj mérséklése iránti kérelem
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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6. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatának közterület használati díj
mellőzése iránti kérelme
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
A RÉV-KER Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. közterület használati díj mérséklése
iránti kérelme
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Panasz a Háry János utcai parkolással kapcsolatban
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Panasz az Árok utcai parkolással kapcsolatban
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
Táncsics és Mecsek utcai parkolási panasz
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utca 17. számú ház elé sebességcsökkentő küszöb beépítésére és
sebességkorlátozó tábla kihelyezésére
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezésére
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Kérelem bérleti díj elengedésére
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 470 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
„Anyagbeszerzési keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti
forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátásához szükséges útszórósó beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti eljárás eredménye
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
20. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
21. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme II.
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
ZÁRT ÜLÉS:
22. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálására
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a Szekszárdi Szakképzési Centrum épületeinek, létesítményeinek
műszaki felmérésére, vizsgálatára és tervezési program készítésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 278/2019. (X. 2.) határozata
a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési
Centrum épületeinek, létesítményeinek műszaki felmérésére,
vizsgálatára és tervezési program készítésére irányuló eljárás
eredményéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 „Vállalkozási szerződés a
Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által a Szekszárdi Szakképzési Centrum
épületeinek, létesítményeinek műszaki felmérésére, vizsgálatára
és tervezési program készítésére” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2019. október 7.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. október 11.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern
Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi
Szakképzési Centrum fejlesztésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázat eredménye
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 279/2019. (X. 2.) határozata
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a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési
Centrum fejlesztése kapcsán Megvalósíthatósági tanulmány
készítésére irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 „Vállalkozási szerződés
Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern
Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztésére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Perimedeus
Tanácsadó Kft-vel (7100 Szekszárd, Wosinszky ltp. 2.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2019. október 7.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. október 11.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának selejtezési kérelme
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A selejtezések esetében van egy hosszú lista olyan termékekről,
amelyek már elavultak és javíthatatlanok. A bizottság sok mindent nem tud tenni ezekkel a
termékekkel, kénytelen jóváhagyni a selejtezést.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ezt az előterjesztést nem kellene a mai
rendkívüli ülésen tárgyalni, hanem a következő közgyűlésre kellene hagyni.
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Kővári László elnök: A következő ülés feltehetőleg október végén vagy november elején lesz
csak. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 280/2019. (X. 2.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának
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 nagy értékű
tárgyi eszköz selejtezését, és hozzájárul majd azt követő
értékesítéséhez és a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a Bor utca-Szépkert panzió útkereszteződés biztonságosabbá tételére
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az ügy már nem először van a bizottság előtt. A bizottság helyezett ki
táblát, de aki arra közlekedik, nem veszi észre jobban a táblát.
Máté Péter bizottsági tag: Egy kötelező haladási irány táblát lehet, hogy célszerű lenne
kihelyezni.
dr. Varga András osztályvezető: Az elsőbbségadás kötelező táblánál fel van festve a vonal,
csak nem látszik annyira.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor frissíteni kellene.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy jól
láthatóan fesse fel az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla vonalát az útburkolatra,
valamint helyezzen ki kötelező haladási irányt jelző táblát
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 281/2019. (X. 2.) határozata
a Bor utca-Szépkert panzió útkereszteződés biztonságosabbá
tételéről
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 Szépkert panzió útkereszteződés biztonságosabbá tételére irányuló
javaslatot, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy jól láthatóan
fesse fel az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla vonalát az
útburkolatra, valamint helyezzen ki kötelező haladási irányt jelző
táblát.
Határidő:
Felelős:

2019. október 30.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Közterület használati díj mérséklése iránti kérelem
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a kérelmező május 1. és augusztus 31. között
rendelkezett a terasz vonatkozásában közterület-használati engedéllyel, de csak augusztus 22én terjesztette elő a kérelmét arra vonatkozóan, hogy betegség miatt nem tudja üzemeltetni
a teraszt július 18. napjától. 62.200 forint volt összesen a közterület-használati díj, amelyből
30.000 forintot megfizetett már a kérelmező, de a fennmaradó 32.200 forint vonatkozásában
kéri a díj elengedését.
Máté Péter bizottsági tag: A terasz attól, hogy nem üzemelt, még foglalta a helyet. De úgy
látta, hogy a teraszt használták akkor is.
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 07 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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Kővári László elnök: A kérelem később érkezett.
dr. Varga András osztályvezető: Mivel a kérelem később érkezett, ezért nem tudták
ellenőrizni, hogy a kérdéses időszakban használta-e a kérelmező a területet.
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 282/2019. (X. 2.) határozata
Balla Anna közterület használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, Balla Anna közterület használati díj
mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatának közterület használati díj
mellőzése iránti kérelme
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 283/2019. (X. 2.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatának
közterület használati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Nyugdíjas Tagozatának rászoruló nyugdíjasok részére történő
élelmiszerosztás lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület
használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező előre kéri a díj elengedését, ezért javasolja a kérelem
támogatását. Amíg megy az építkezés, addig nem tud virágot árusítani a kérelmező a
temetőnél.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Megy az építkezés?
Máté Péter bizottsági tag: Rácz Zoltán másképp látja a helyzetet, de itt most a díj
elengedéséről kell dönteni.
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 284/2019. (X. 2.) határozata
Nagy-Szücs Judit közterület használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, Nagy-Szücs Judit virág, koszorú és
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kegyeleti dísz árusítás kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
A RÉV-KER Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. közterület használati díj mérséklése
iránti kérelme
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: A kérelmező egy üzlet előtti nyílt napot tartott, amely
közönségtalálkozóra meghívta Michellis Norbertet is. Az ilyen jellegű eseményekre is
tartalmaz a vonatkozó rendelet egy díjat, amely jelen esetben 59.000 forintot jelent. Az
esemény július 22-én került megrendezésre. A kérelmező augusztus 30-án nyújtotta be a
kérelmét arra hivatkozva, hogy árusítást nem végzett, csak gépeket mutatott be, és ezért
szeretné a díj csökkentését.
Kővári László elnök: A kérelem utólagos, ráadásul jóval az esemény után érkezett. Javasolja a
kérelem elutasítását.
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 12 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szegedi Attila bizottság tag: Tekintettel arra, hogy most ért vissza az ülésterembe
tartózkodással fog élni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 285/2019. (X. 2.) határozata
a RÉV-KER Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. közterület
használati díj mérséklésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a RÉV-KER Műszaki Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. közterület használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelmét nem támogatja.
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Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 286/2019. (X. 2.) határozata
a Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi Civil Kerekasztal
Önkéntesek Napja elnevezésű rendezvényének, valamint a Hála Gála
keretében történő Szomjú Díj átadásának lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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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 287/2019. (X. 2.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület 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
Kerékpáros Sport Egyesület „Szekszárd GP és Suli Kupa Kerékpáros
Verseny” elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán
benyújtott, az igénybevételi díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul az igénybevételi díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Panasz a Háry János utcai parkolással kapcsolatban
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a városban több kisutcában is problémás a
parkolás. Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. egy későbbi napirendi pontnál szintén
megnevezett két olyan utcát, ahol a parkolás miatt nem tudja üríteni a kukákat, de ő úgy tudja,
hogy ez a probléma más utcákban is előfordul. Lehet, hogy komplexen kellene a családi házas
övezetekben foglalkozni a gépjárműtárolás módjával. Úgy látja, hogy több olyan személy sem
teszi be a városban az udvarába az autót, aki egyébként megtehetné.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben szereplő utca igen szűk, de a mellékletben
látható fényképről nem derül ki, hogy az autó megy-e vagy áll ott.
Märcz László igazgatóságvezető: A gépkocsi bejárón nem lehet parkolni. Ebben az esetben a
szomszéd fordult panasszal a hivatalhoz.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint fel kellene ilyen esetben hívni a rendőrséget.
Märcz László igazgatóságvezető: Úgy gondolja, hogy a KRESZ szabályozza ezt az esetet, ami az
előterjesztésben szerepel.
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Máté Péter bizottsági tag: A kapubejáróban nem lehet megállni, erre a rendőrség tud
reagálni. Egy ilyen szűk utcán nem tudna mit szabályozni a bizottság. Két autó csak akkor fér
el egymás mellett, ha az egyik lehúzódik.
Kővári László elnök: Az olyan utcákhoz, ahol a végén található megfordulási lehetőségeknél
parkolnak az autót, ki lehetne helyezni táblákat.
Máté Péter bizottsági tag: Ennél az utcánál még arra sincs hely, hogy megforduljon egy autó.
Märcz László igazgatóságvezető: A kilences házszámmal szemben van egy forduló.
dr. Varga András osztályvezető: Ugyanilyen probléma van egyébként a Jedlik Ányos utcában
is.
Märcz László igazgatóságvezető: Jelen esetben úgy gondolja, hogy elég lenne, ha a kérelmezőt
tájékoztatná a hivatal arról, hogy ezt a problémát a KRESZ szabályozza.
Máté Péter bizottsági tag: Egy ilyen szűk utcát egyébként sem lehet elzárni.
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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 288/2019. (X. 2.) határozata
a Háry János utcai parkolásról
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
megtárgyalta a Háry János utcai parkolással kapcsolatos panaszt, és
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a
kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2019. október 15.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Panasz az Árok utcai parkolással kapcsolatban
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az utcában lakókat zavarja a dohánybolt
előtti parkolás.
Máté Péter bizottsági tag: Nem az ott lakókat zavarja, hanem egy Hirling utcai lakost.
Märcz László igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy itt más probléma is van, ugyanis a lakosokat
zavarja a megnövekedett forgalom a Kávé Háza miatt. Volt olyan kérés is, hogy zárják le ezt az
utcát, hogy ne lehessen innen is teljesen körbejárni ezt az épületet. A lakosok azt szeretnék,
ha a Kávé Házát csak hátulról lehetne megközelíteni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A dohánybolt előtt valós a probléma, csak mivel nem
kereszteződésnek minősül, ezért a KRESZ nem szabályozza ezt a helyzetet, és a dohánybolt
előtt így megengedett a megállás. A lezárást azért nem javasolja, mert mindegyik oldalon
vannak hulladékgyűjtő edények. Nem lenne jó megoldás, ha a kukásautó ki-be tolatgatna úgy,
hogy reggel fél hatkor már hozzák a CBA-ba az árut. Ha ezt a területet lezárja a bizottság, abból
nagyon nagy felháborodás lesz. A dohánybolt előtt az a probléma, hogy amíg az autósok
megisszák a reggeli kávéjukat és elszívják a cigarettájukat, addig ketyegnek az autók. A lakokat
pedig zavarja reggel ez a püfögtetés. A Kávé Házának más időpontban van problémája az
autósokkal.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező Hirling Ádám utcai lakos. Az ő ablaka alatt nem
püfögnek az autók.
Szegedi Attila bizottsági tag: A kocsmának a bizottság már korlátozta a nyitva tartását, a
dohányboltnak viszont sem a nyitva tartását, sem az előtte történő parkolást nem korlátozta
a bizottság. Igazából, ha beállnának a CBA parkolójába az autók, akkor nem lenne torlódás,
csak a legtöbb ember nem szeret három méterrel többet gyalogolni.
Máté Péter bizottsági tag: A dohánybolt egy garázs. A garázs előtt van garázsbejáró. A
garázsbejáróba nem lehet megtiltani a megállást.
Szegedi Attila bizottsági tag: Mivel átalakították üzletté, így már nem garázs.
dr. Varga András osztályvezető: De nem a garázsbejáróban kellene megtiltani a megállást,
hanem az úton.
Máté Péter bizottsági tag: Ha az úton nem állhatnak meg az autósok, akkor a garázsbejáróban
fognak, vagyis még közelebb fognak püfögni az autók az ablakokhoz.
Szegedi Attila bizottsági tag: A garázsbejáróba két autónál több nem fér, így viszont az egész
utat végigparkolják. Akik pedig jönnek a CBA-ba autóval, sokszor dugóba keverednek a
kereszteződésnél. Nem egyszer került már sor ott satufékezésre, mert az ott álló autósoktól
sokszor nem lehetett kilátni rendesen, főleg, hogy sokszor teherautók is parkolnak ott.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Mindent nem lehet leszabályozni.
Szegedi Attila bizottsági tag: Reggel oda kellene menni fél hatkor a helyszínre. Ha megállni
tilos táblát rakna ki a bizottság, akkor a CBA parkolójába kellene bemennie az autósoknak. Ez
öt méter távolság lenne csak. A CBA parkolójában szinte csak délután parkolnak az emberek,
amikor mennek hazafelé bevásárolni. Egyébként legalább van ott 100 parkolóhely.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ki kellene tenni egy táblát a dohányboltra, amelyen megkérik a
vásárlókat, hogy szíveskedjenek a parkolóba beállni, mert zavarják a lakókat.
Szegedi Attila bizottsági tag: Csak erre nem lehet kötelezni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem is kell kötelezni, az együttélésnek vannak szabályai.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem egy Hirling utcai lakó alapján kellene
szabályozni az árok utcát, hanem meg kellene kérdezni az Árok utcai lakosokat is. Meg kellene
kérdezni az Árok utcai lakosoktól közvélemény-kutatással, hogy mit szeretnének.
Märcz László igazgatóságvezető: Több fórumon is jelezték az Árok utcai lakosok, hogy nekik
ez probléma. A lakók kérték a lezárást is, de Szegedi Attila bizottsági tag az előbb jelezte, hogy
az Alisca Terrának ez nem lenne jó. Ott egy komplex probléma van, a lakók jelezték például
azt is, hogy van a boltnál egy villanyoszlop, ami zavarja az árufeltöltést.
Máté Péter bizottsági tag: Az Árok utcai problémát egybe kellene kezelni, a lakók
véleményének figyelembe vételével.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a döntését az Árok utcai lakók véleményének
megismerését követően hozza meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 289/2019. (X. 2.) határozata
az Árok utcai parkolásról
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
megtárgyalta az Árok utcára vonatkozó parkolási panaszt, és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az Árok utcai lakók véleményének
kikérését követően terjessze ismételten a bizottság elé az
előterjesztést.
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Határidő:
Felelős:

2019. október 30.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Táncsics és Mecsek utcai parkolási panasz
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ebben az esetben a felmerülő problémát az Alisca Terra Kft.
jelezte. A cég az ott parkoló autók miatt gyakorlatilag nem tudja üríteni a kukákat. Egy szűk
utcáról van szó, amelynek mindkét oldalán parkolnak az autók.
Máté Péter bizottsági tag: Kétirányú az utca?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Van rá lehetőség, hogy a bizottság az egyik oldalon megtiltsa a
parkolást? A lakókat nem lehet kitiltani a saját utcájukból.
Kővári László elnök: Az utca elején társasházak vannak, és sok autó parkol ott. De a szemben
lévő, családi házak autói is parkolnak ott. Csak felülről lehetne megtiltani a parkolást. A
társasháznak nem lehet kitenni táblát.
Szegedi Attila bizottság tag: Elmondja, hogy kiment a járattal ebbe az utcába. A családi házas
övezetnél nagyon közel vannak egymáshoz a kapubejárók, így ott a jobb oldalon nem parkol
senki. A kukásautó nem fér el ott, mert a bal oldalon viszont nagyon szűk a hely. Az utcából
viszont nem lehet kitiltani az ott lakók autóit. Van olyan, hogy két-három centire megy el a
kukásautó a parkoló autótól. Ha a rakodó nem irányítaná a sofőrt, akkor állandó biztosítási
problémái lennének a cégnek.
Märcz László igazgatóságvezető: Egyre több ilyen probléma lesz a városban. Ezen a környéken
sok idős ember lakik, akiknek előbb-utóbb megüresednek a házaik, amelyeket fiatalok fognak
megvenni. Tud olyan házról, ahol négy autó parkol a ház előtt, és ahol eddig egy sem parkolt.
Szegedi Attila bizottság tag: Az a Mitsubishi, amit a város használ, sokkal kényelmesebben
elférne.
Máté Péter bizottsági tag: Igen, de a cég nem volt hajlandó használni.
Kővári László elnök: Véleménye szerint olyan problémáról van szó, amit el kell, hogy tűrjenek
az emberek. Az embereknek kicsit kellene várniuk arra, hogy a kukásautó elmenjen.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, de valamikor nem tud elmenni a kukásautó.
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Máté Péter bizottsági tag: Emiatt nem lehet rendeletet módosítani, hiszen emberek laknak az
utcában.
Kővári László elnök: A Séd-köznél is észrevette, hogy a busz többször nem tud elmenni azért,
mert az autók a jobb oldalon is állnak. Véleménye szerint, ahol nem lehet megoldani a
problémát táblák segítségével, ott türelmet kell kérni.
Máté Péter bizottsági tag: Valaki kitehetne egy cetlit az autók szélvédőjére azzal a felirattal,
hogy legyenek szívesek a padka mellé parkolni. Véleménye szerint a határozatban fel kellene
kérni a hivatalt arra, hogy készítsen egy elfogadható előterjesztést erre a problémára, mert ez
nem javaslat így.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A céggel egyeztetve kellene elkészíteni az új előterjesztést, mert a
cég nem adott javaslatot.
Kővári László elnök: Máté Péter bizottsági tag korábban többször is hivatkozott a közterületfelügyelőkre. Véleménye szerint az is megoldás lehetne, ha a közterület-felügyelők ezeket a
helyeket többször járnák, és cetlit tennének a szélvédőkre. Különben kénytelenek lesznek
megtiltani az utcán lévő parkolást, mert a szolgáltatók nem tudják ellátni a feladataikat. Ha a
figyelemfelhívásnak nem lenne foganatja, akkor kellene a következő lépést eldöntenie a
bizottságnak.
Szegedi Attila bizottsági tag: Hasonló a helyzet a Vak Bottyán utcában is. Mindjárt az utca
elején állandóan ott parkol egy nagy terepjáró, ami miatt a kukásautó nem tud megfordulni.
Utána meg érkezik a panasz, hogy nem vitték el a hulladékot.
Kővári László elnök: Ezekben az utcákban szórólapos megoldással kell felhívni a figyelmet a
problémára első körben. Ha a felhívásnak nem lesz foganatja, akkor az újonnan megalakuló
bizottságnak döntenie kell majd egy drasztikusabb lépésről.
Máté Péter bizottsági tag: Meg kell bízni a hivatalt egy elfogadható javaslat kidolgozására,
amelyről majd tárgyalhat a bizottság.
Szegedi Attila bizottság tag: A Szőlőhegyi utcánál rendszeresen úgy parkol egy autó, hogy a
járdán sem lehet elmenni babakocsival sem. Amikor szóltak az úrnak, teljesen felháborodott
annak ellenére, hogy körülbelül nyolc autó is beférne az udvarába.
Máté Péter bizottsági tag: Ki kell oda küldeni a közterület-felügyelőket, és meg kell bírságolni
az illetőt.
Kővári László elnök: A kritikus utcákhoz többször kell kiküldeni a közterület-felügyelőket.
Märcz László igazgatóságvezető: Ha a két bejáró között áll az autó, akkor szabályosan parkol,
és így a közterület-felügyelők nem tudnak mit tenni.
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Máté Péter bizottsági tag: Ezek a kukásautók már vagy 17 évesek, így 17 éve csinálják ezt a
járatot. Eddig tudták teljesíteni a feladatukat.
dr. Varga András osztályvezető: De azóta sokkal több lett az autó. Sok esetben a bokrok miatt
sem lehet odaállni teljesen a padkákhoz.
Kővári László elnök: Meg kell kérni a közterület-felügyelőket, hogy a kritikus forgalmi
utcákban ellenőrizzék többször a parkolást. Mindenhonnan nem lehet táblákkal kitiltani az ott
lakókat. Véleménye szerint a személyes ellenőrzés lehet a leghatékonyabb. Sok helyen be
kellene vezetni a meghatározott idejű parkolást, és az ott élőknek csak egy autóra kellene
mentességet adni. De ezt persze ellenőrizni kellene.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné megtudni, hogy az Alisca utcában mi lett a fekete Opel
sorsa.
dr. Varga András osztályvezető: El lesz szállítva a napokban.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Megjegyzi, hogy 10 éve rohad a német színház udvarában egy
Trabant.
Máté Péter bizottsági tag: Azzal nem tud mit kezdeni a város, mert magánterületen van.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a hivatalt arra, hogy a közterületfelügyelők bevonásával hívják fel az ott lakók figyelmét a szabályos parkolásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 290/2019. (X. 2.) határozata
a Táncsics és Mecsek utcai parkolási panasszal kapcsolatos döntésről
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
megtárgyalta a Táncsics és Mecsek utcai parkolási panasszal
kapcsolatos kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
közterület-felügyelők bevonásával hívják fel az ott lakók figyelmét a
szabályos parkolásra.
Határidő:
Felelős:

2019. október 30.
Märcz László igazgatóságvezető
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14. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utca 17. számú ház elé sebességcsökkentő küszöb beépítésére és
sebességkorlátozó tábla kihelyezésére
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Ugyanarról az utcáról van szó. Eddig nem lehetett ott elmenni,
most meg túl gyorsan mennek ott az autók.
Szegedi Attila bizottsági tag: A hókotró nem örülne egy fekvőrendőrnek.
Máté Péter bizottsági tag: A mentő és a mentőben fekvő ember sem örülne neki.
Märcz László igazgatóságvezető: A tábla kihelyezését támogatja a bizottság?
Máté Péter bizottsági tag: El kell utasítani a kérelmet.
Kővári László elnök: A kereszteződéshez közeledve amúgy is kénytelenek az autósok lassítani,
mert elég rosszul lehet belátni. Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 291/2019. (X. 2.) határozata
a Táncsics utca 17. számú épület előtt sebességcsökkentő küszöb
beépítésével és sebességkorlátozó tábla kihelyezésével kapcsolatos
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 Táncsics utca 17.
számú épület előtt sebességcsökkentő küszöb beépítésével és
sebességkorlátozó tábla kihelyezésével kapcsolatos kérelmet, és az
abban foglalt javaslat megvalósítását nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. október 30.
Märcz László igazgatóságvezető
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15. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezésére
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: A bizottság korábban már foglalkozott ezzel az ingatlannal.
Akkor az a döntés született, hogy értékesíti a bizottság a területet a kérelmezőnek, ám a
kérelmező akkor elállt a vételi szándéktól. Jelenleg a kérelmező a területet bérleti szerződés
keretében használja.
Kővári László elnök: Ezzel a területtel a bizottság nem tud önállóan kezdeni semmit se.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint egyelőre a bérleti szerződést kellene
fenntartani.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ezen a részen közművek is vannak.
dr. Varga András osztályvezető: Korábban már döntött a bizottság az értékesítésről, csak a
vételi árat nem fogadta el a kérelmező.
Máté Péter bizottsági tag: Ha akkor nem fogadta el a kérelmező az árat, akkor véleménye
szerint most sem kellene értékesíteni a területet, hanem a bérleti szerződést kellene
fenntartani.
Kővári László elnök: A közművek miatt nem tudja támogatni a kérelmet. Javasolja, hogy a
bizottság ne támogassa a terület értékesítését, hanem döntsön a bérleti szerződés fenntartása
mellett.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 292/2019. (X. 2.) határozata
a Szekszárd 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről
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 meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva nem támogatja a kérelemben foglalt önkormányzati
tulajdonban lévő földterületek értékesítését az Elter család részére, és
a bérleti szerződés fenntartása mellett dönt.
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Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Kérelem bérleti díj elengedésére
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Miért hét évre kér mentességet a kérelmező?
dr. Varga András osztályvezető: 81.000 forint lenne a hétéves bérleti díj, a kérelmező pedig
100.000 forintban állapította meg a saját kárát. A hivatal megtekintette a helyszínt, és készített
egy másik számítást is, amelyben figyelembe vették a károsodás mértékét és az újratelepítés
költségét. Ez alapján maximum 45.000 forint elengedését tudná javasolni.
Máté Péter bizottsági tag: Ki telepítette a lucernást?
dr. Varga András osztályvezető: A kérelmező.
Kővári László elnök: Javasolja a 11.655 forintos éves bérleti díj három és fél évre történő
elengedését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 293/2019. (X. 2.) határozata
Kaiser Jánosné bérleti díj elengedésére vonatkozó 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 1.1.3. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva – a parásztai Séd-patak mederkotrási munkálatai során okozott
kár megtérítéseként - hozzájárul a Kaiser Jánosnéval (7100 Szekszárd,
Csapó D. u. 12. I/6.) 2019. február 11-én kötött III/B. 105-2/2019.
számon nyilvántartott bérleti szerződésben meghatározott 11.655 Ft
éves bérleti díj 3,5 évre történő elengedéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Kővári László elnök
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17. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 470 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Egy pincetulajdonos nyújtott be vételi kérelmet az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, kivett közterület művelési ágú földterület
megvételére. A főépítész asszony nem támogatja az értékesítést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa az értékesítést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 294/2019. (X. 2.) határozata
a Szekszárd 470 hrsz-ú kivett közterület meghatározott részének
telek-kiegészítés keretében történő értékesítéséről
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 meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva nem támogatja a mellékelt térképen jelölt önkormányzati
tulajdonban levő Szekszárd 470 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű
ingatlan cca. 38m2-es, a mellékelt térképen sávozottan jelölt
területrész telek-kiegészítés keretében történő értékesítését a
Szekszárd 469 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Ádám Tamás (7100
Szekszárd, Bocskai u. 16/b.) részére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 02.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
„Anyagbeszerzési keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti
forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátásához szükséges útszórósó beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti eljárás eredménye
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

24
1002jkv

Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 295/2019. (X. 2.) határozata
„Anyagbeszerzési keretszerződés SZMJV Önkormányzata által
Szekszárd városban a közúti forgalom folyamatos biztosítása
érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
ellátásához szükséges útszórósó beszerzése” tárgyában lefolytatott
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 az „Anyagbeszerzési
keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban
a közúti forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásához
szükséges útszórósó beszerzésére” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Magyar Plastiroute Kft-vel (2310
Szigetszentmiklós - Lakihegy, Gát u. 4-10.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2019. október 7.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. október 11.
Ács Rezső polgármester

19. napirendi pont:
Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Szeretné tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a
selejtezéseknél szó sincs arról, hogy az intézmények a választás miatt elkezdtek volna
selejtezni. Három évente kötelező teljes leltárt készíteniük az intézményeknek a teljes
vagyonukról. Az intézményben dolgozó kolléganők folyamatosan készítették elő a selejtezést,
és ezzel a nagy feladattal mostanra végeztek. A Szociális Otthonnál például 1996-os évjáratú
televíziókat selejteztek le.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 296/2019. (X. 2.) határozata
a Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten 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 a Szekszárdi 1. számú
Óvoda Kindergarten által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
dr. Molnár Kata jegyző

20. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy a múzeum igazgatója megkereste a
polgármester urat néhány héttel ezelőtt, és jelezte neki, hogy ezeket a régi gépjárműveket,
amelyekkel már szinte csak költsége van a múzeumnak, szeretné eladni, és ehhez kérné a
polgármester úr jóváhagyását. A polgármesteri hivatal tájékoztatta a múzeum igazgatóját,
hogy ez a bizottság hatáskörébe tartozik a vagyonrendelet értelmében. A gépjárművet csak
akkor lehet eladni, ha csatolnak hozzá hat hónapnál nem régebbi értékbecslést is. Az igazgató
úr kérte, hogy ez a kérelem kerüljön minél előbb a bizottság elé.
Kővári László elnök: A gépjárművek használaton kívül vannak?
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az igazgató úr azt mondta, hogy jelen pillanatban ezeket a
gépjárműveket nem használják.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az autók eladását nem kérdőjelezi meg, viszont azzal nem
ért egyet, hogy a múzeum az autók értékesítéséből befolyó vételárral mit szeretne kezdeni. A
múzeum képeslap vásárlására írta a kérvényt. Nem szeretné, ha az autó eladásából lenne a
múzeum költségvetése kipótolva. Véleménye szerint ezt az összeget tartalékolni kellene. A
múzeum azt mondta, hogy most nincs annyi ásatás, ezért nincs szükségük ennyi autóra, de
jövőre, ha beindul Paks II, akkor lehet, hogy megnövekedik az ásatások száma, és akkor
érkezne egy kérelem az igazgató úrtól, amelyben támogatást kér majd egy autó vásárlásához.
Kővári László elnök: Ezzel teljesen egyet ért. A bizottság hozhat olyan döntést, hogy hozzájárul
az értékesítéshez, és a befolyó vételárat új autó vásárlására engedi felhasználni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ezt az előterjesztést nem most kellene tárgyalni.
Az önkormányzat most egy fordulóponthoz fog érkezni, ezért meg kellene várni először, hogy
lesz-e pénze egyáltalán a múzeumnak új autóra. Kellene egy korrekt szakértői vélemény,
amely alátámasztaná az értékesítést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Készült szakértői vélemény. A múzeum megkérdezte, hogy
ki állíthat ki ilyen szakértői véleményt. Az előterjesztés tartalmazza az értékbecslést, amely
elsőre formailag kicsit érdekesnek tűnhet. Elmondja, hogy az értékbecslés miatt fel is hívták a
múzeumot. A múzeum tájékoztatta őket, hogy a bíróság és a rendőrség részére a Halász
Autóügynökség állíthat ki szakértői véleményt, ezért a múzeum is ettől a cégtől kért
véleményt, amiért igen magas összeget fizetett.
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy árufuvarozással foglalkozik. Ha vesz egy autót,
akkor általában lízinggel. Ez úgy történik, hogy a lízing cég kirendeli az Eurotax értékbecslőjét,
aki készít egy teljesen korrekt állapotfelmérést, és az autónak minden részét lefényképezi. Ez
nem kerül sokba, körülbelül 20.000 forintból megvan. Véleménye szerint ilyen értékbecslést
kellene készíttetnie a múzeumnak.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Igen, egy műszaki értékbecslésre van szükség.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az autókereskedőt megkeresték az értékbecsléssel
kapcsolatban, aki tájékoztatta őket arról, hogy ezt a bíróság és a rendőrség is elfogadja, így a
bizottságnak is el kellene fogadnia.
Máté Péter bizottsági tag: Az Eurotaxos értékbecslés után el lehet gondolkodni arról is, hogy
a városnak nincs-e szüksége egy ilyen járműre. Ez egy terhelhető autó, amire egy tonnát is rá
lehet pakolni.
Kővári László elnök: A határozatba bele lehetne foglalni, hogy az értékesítésből befolyó
összeget csak új gépjármű vásárlására fordíthatja a múzeum.
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Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint első körben elég egy értékbecslésről dönteni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt arra, hogy az előterjesztést
az Eurotaxos értékbecslést követően terjessze ismételten a bizottság elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 297/2019. (X. 2.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme tárgyú
előterjesztést az Eurotax értékbecslés beszerzését követően terjessze
ismételten a bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
dr. Molnár Kata jegyző

21. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum selejtezési kérelme II.
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 298/2019. (X. 2.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 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 a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
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Határidő:
Felelős:

2019. október 2.
dr. Molnár Kata jegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 08 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

Máté Péter
elnökhelyettes

Kővári László
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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