SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLETE
Iktatószám: IV./B/11-4/2017.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 2017. szeptember 27. (szerda) napján 9 órakor a Polgármesteri
Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki tárgyalójában (II emelet) megtartott rendes
üléséről.

Jelen vannak:

Ferencz Zoltán elnök,
Kővári László tag,
Máté Péter tag,
Kiefaber Gábor tag,
Kovács Béla tag,
Sikabonyi Péter tag.

Távolmaradását jelezte:

Császár László, Himpli Gábor és dr. Pilisi Gábor tag.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Buda Bernadett c.r.őrnagy, kiemelt bűnmegelőzési
főelőadó a Városi Rendőrkapitányság képviseletében,
Balogné Gál Zsófia a Szőlőszem Mozgalom
képviseletében,
Varga András osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Szunyogh Gábor közbiztonsági referens,
Czank Anett jegyzőkönyvvezető.

Ferencz Zoltán elnök megállapítja, hogy a 9 tagú testületből 6 tag van jelen, a testület
határozatképes. Az ülést 9 órakor megnyitja.
Ferencz Zoltán elnök javasolja a „Javaslat kerékpárral behajtani tilos KRESZ táblák
kihelyezésére” című napirendi pont levételét, melyet a testület - melynek létszáma 6 fő - 6
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégiájának egyeztetése
(11 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, rendőrkapitány
Előadó: dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, rendőrkapitány
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…../2017.(……..)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(9 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Varga András osztályvezető
3. Szekszárdi Kutató-mentő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás
véleményezése
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Ferencz Zoltán elnök
4. Lakossági panasz jelzőlámpa ügyében
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
6. „Szekszárd” tábla áthelyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Kővári László testületi tag
7. A Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatásának felülvizsgálata, illetve javaslata
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Sikabonyi Péter testületi tag
8. Javaslat a Bor utca déli, keskenyebb szakaszának egyirányúsítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Ferencz Zoltán elnök
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégiájának egyeztetése
(11 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, rendőrkapitány
Előadó: dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, rendőrkapitány
dr. Buda Bernadett c.r. őrnagy, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó: dr. Pilisi Gábor szekszárdi
rendőrkapitány megbízásából elmondja, hogy tudomása szerint mindenki megkapta a
munkaanyagot. Ez azért csak munkaanyag, mert hiányzik Szekszárd városnak a helyzeti
értékelése, demográfiai adatai, mely adatokat az önkormányzat szolgáltatni fogja majd. Ezt a
Stratégia a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia alapján készült. Benne maradtak azok a pontok,
amelyeket megvalósíthatónak tűnnek Szekszárd város szintjén. Főbb irányokat határoz meg,
két évente feladatterveket adnak ki, amelyben már pontosan meg lehet határozni a
felelősöket, a végrehajtás határidejét. Jó elképzelésnek gondolja, hogy az egyes területeket,
amelyek a stratégiában meghatározásra kerültek, ezeken belül is különböző feladatterveket
lehetne létrehozni. A statisztikai adatok nem, de a többi elem változtatható.
Ferencz Zoltán elnök: Közvetlenül nem csatlakozik a Bűnmegelőzési Stratégiához, de úgy
gondolja, hogy helyet érdemelne a közlekedésrendészettel kapcsolatos téma is. Ezzel esetleg
egy alpontban lehetne foglalkozni.
dr. Buda Bernadett: Országos szinten is külön kezelik a bűnmegelőzési és a
közlekedésrendészeti stratégiát.
Ferencz Zoltán elnök: Tudja, hogy ez még egy munkaanyag. A konkrétumokat hiányolja még
belőle, de a feladattervek elkészültével teljes lesz majd. Kéri, hogy a stratégia tartalmazza a
rendőrség és az önkormányzat közötti szoros együttműködést is.
Balogné Gál Zsófia a Szőlőszem Mozgalom képviseletében: Annyit szeretne hozzátenni, hogy
hiányolja, hogy a tanyavilágról nem esik szó. Szekszárdon ez egy nagyon meghatározó
jelenség, és felajánlja, hogy a Szőlőszem Mozgalom a saját adatait szolgáltatja. Kérné azt, hogy
szerepeljen a stratégiában a tanyavilág bűnmegelőzése. Sokszor látja azt is, hogy a
tanyavilágba költöznek azok a személyek, akik utána bejárnak a városba és
bűncselekményeket követnek el.
dr. Buda Bernadett: A településbiztonság fokozásához szorosan kapcsolódik a külterületeken
élők biztonsága. Jelezni fogja a kérést.
Máté Péter tag: A napokban, az Ipari Parkban több autót feltörtek. Ilyen esetben úgy gondolja,
sűrűbben kellene járőrözni az adott térségben.
dr. Buda Bernadett: Ez az eset pont a mai eligazításon hangzott el, és felmerült ennek a
problémának a megoldása ilyen módon is. Elég sok kamera van azon a területen, reméli,
sokban hozzásegítenek a problémák megoldásához.
Máté Péter tag: A napokban a Szüreti Fesztivál ideje alatt volt egy fokozott rendőri ellenőrzés.
Ezt a lakosok nagy része úgy élte meg, hogy a rendőrség bojkottálja a rendezvényt. Lehet azt
tudni, hogy ennek az ellenőrzésnek milyen mutatói lettek?
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dr. Buda Bernadett: Igen, a tavalyi évben is ugyanez az intézkedési terv volt életben, mint az
idei évben. Biztos benne hogy a jövő évben is ugyanez lesz. Aki nem ült ittasan autóba annak
nem volt félnivalója. Nem történt alkoholos befolyásoltság alatt okozott közúti baleset ennek
köszönhetően.
Máté Péter tag: Lehet-e tudni, hogy hány ittas gépjárművezetőt szűrtek ki? Milyen
eredményekkel zárult ez a fokozott ellenőrzés?
dr. Buda Bernadett: Cél volt, hogy látványos legyen ez az ellenőrzés. Akinek esetleg
megfordulna a fejében, hogy ittasan ül az autójába, az inkább fogjon egy taxit, vagy más
módon jusson haza. Nem készült még el a végleges eredmény, a feldolgozás folyamatban van.
Kővári László tag: Mindenki megérti egyébként, hogy ez az intézkedés a saját biztonságunkat
szolgálja. Ilyenkor véleménye szerint lehetne alkalmazni a nyugat-európai szokásokat is, ahol
nincs zéró tolerancia és mindenki a saját felellőségére fogyaszt alkoholt, számolva a súlyosabb
büntetéssel. Az áldozatvédelmi programmal kapcsolatosan szeretné megjegyezni, hogy a
város ehhez pár évig hozzájárult, ezután ez átkerült a kormányhivatalhoz. A stratégiában
szerepel az áldozatsegítés?
dr. Buda Bernadett: Külön pont az áldozatvédelem. Létezik egy állami szerv, amelynek a
feladata az áldozatvédelem, nem vonhatja el a rendőrség a hatáskörét ennek az állami
szervnek. A „Fehérgyűrű” Egyesületnek van egy előadója a rendőrségnél, amennyiben az
állami áldozatsegítés nem lehetséges, abban az esetben fordulhatnak az egyesülethez.
Ferencz Zoltán elnök: A Szüreti Fesztivál idején tartott rendőri intézkedés véleménye szerint
is eléggé szembetűnő volt, de azt is tudni kell, hogy abban az időszakban a figyelem abszolút
Szekszárdra irányul. Egyébként Szekszárd ilyen irányú mutatói akár a borvidéki
sajátosságokból adódóan, az országos átlagnál rosszabbak. Emiatt is hasznosnak gondolja a
rendőrség akcióját.
Ferencz Zoltán elnök: A stratégiával kapcsolatosan elmondja, hogy további egyeztetésekre
van még szükség. A testület újra tárgyalja majd a már kész anyagot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárd megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégiájának
egyeztetéséről szóló határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 9/2017.(IX.27.) határozata a
Szekszárd Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégiájának
egyeztetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta Szekszárd Megyei Jogú Város
4

Bűnmegelőzési Stratégiáját, és tárgyalásra javasolja a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságnak.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…../2017.(……..)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(9 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
júniusi ülésén döntött arról, hogy terjesszék ki a korlátozott várakozási övezetekbe tartozó
területek hatályát az Ybl Miklós lakótelepre is. Az Ybl Miklós utca része a kétórás várakozási
övezetnek, de van olyan része, ami eddig nem volt az. Az ott lakók egyre többet panaszkodtak,
hogy nem tudnak megállni a lakóházaik közelében. Azzal a kiegészítéssel került a javaslat a
közgyűlés elé, hogy a város többi részén 7.30-17.30-ig érvényes ez a korlátozás, ezen
időszakon túl bárki korlátozás nélkül várakozhat, viszont ebben az esetben ezt az időszakot
javasolta a bizottság 7.30-19.30-ig terjedő időszakra megjelölni.
Szunyogh Gábor közbiztonsági referens: Az időszak mi alapján került meghatározásra?
Varga András osztályvezető: A régi „Tervező háznak” az irodájában olyan tevékenységek
vannak, amelyek 17.30 után is folytatódnak.
Máté Péter tag: Az Ybl Miklós lakótelepen lakók igényei is szem előtt lettek tartva az időpont
meghatározásánál.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) szóló határozati
javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 10/2017.(IX.27.) határozata a
közterületi parkolók üzemeltetéséről és parkolási díjakról szóló
5/2015 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és parkolási díjakról szóló 5/2015 (II.11.)
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetét, és azt a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök

3. Szekszárdi Kutató-mentő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás
véleményezése
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Ferencz Zoltán elnök
Ferencz Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárdi Kutató-mentő Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás véleményezéséről szóló határozati javaslatot, melyet a
testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 11/2017.(IX.27.) határozata a
Szekszárdi Kutató-mentő Egyesülettel kötendő együttműködési
megállapodás véleményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Szekszárdi Kutató-mentő
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás tervezetet, és azt
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök

4. Lakossági panasz jelzőlámpa ügyében
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Ferencz Zoltán elnök: Megkeresés érkezett több helyről is, amelyben jelezték, hogy a volt
Skála áruház előtti lámpa a Rákóczi utca felöl érkezve, jobbra kanyarodás esetén a
gyalogosátkelő lámpája 10 másodperces késéssel vált át zöldre, ez az autósok és a gyalogosok
szempontjából is balesetveszélyes.
Máté Péter tag: Kérni kell a működtetőt, hogy állítsák át a lámpákat úgy, hogy ez a probléma
megoldódjon. A gyalogos általában egy-két másodperccel előbb kap zöldet, mint a
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gépjárművek. Jelezni kell a Városüzemeltetési Igazgatóság felé, hogy a szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Lakossági panasz jelzőlámpa ügyéről szóló határozati
javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 12/2017.(IX.27.) határozata
jelzőlámpa ügyében érkezett lakossági panaszról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Szent László és Rákóczi utca
kereszteződésében található jelzőlámpa ügyében beérkezett lakossági
panaszt és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges lépéseket
tegye meg annak érdekében, hogy a Rákóczi utcáról a Szent László
utcára történő jobbra kanyarodás során a gyalogosok biztonságosan
közlekedhessenek a gyalogátkelőhelyen.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
Märcz László igazgatóságvezető

5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Ferencz Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter tag: Úgy gondolja, amikor ez a kamerarendszer telepítésre került a helyeknek a
kiválasztása a rendőrség véleményét maximálisan szem előtt tartva történt. Minden esetben
előzetes vizsgálat, bejárás történt. Akkor volt egy olyan javaslata, hogy más fajta kamerákat
vegyenek, ami persze drágább, mint egy átlagos kamera. Amikor egy esemény történik, akkor
lehessen visszanézni, hogy mi történt. Az a javaslata ezzel kapcsolatban, hogy az adattárolókra
vonatkozóan átvizsgálást kérne a megfelelő működés érdekében. A megfelelő fényviszonyokat
is meg kell vizsgálni.
Sikabonyi Péter tag: Van olyan kamera, amely annyira rossz minőségű felvételt készít, hogy
gyakorlatilag használhatatlan.
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Máté Péter tag: Mitől lehet az, hogy az élőben közvetítő kamera esetében a felvétel tökéletes,
ha az adattárolás után kerül megtekintésre a felvétel, akkor nem jó már a felbontása. A
rendőrség szerint viszont jó minőségű a felvétel. Lehet, hogy a hiba a mentés során keletkezik.
Ferencz Zoltán elnök: A rendőrkapitány úrral történt beszélgetése során kiderült, hogy a
felvételek minősége megfelelő. Így valószínű, hogy ez helyi probléma, az adatrögzítés során
töredezik szét a kép.
Sikabonyi Péter tag: A felvétel minőségéről annyit, hogy sajnos volt olyan eset, amit a saját
kárukon tapasztaltak meg, amikor ellopták az autójukat. Az egyik kamera rögzítette is az
esetet, azonban a felvétel annyira rossz minőségű felvételt rögzített, amelyen még az autó
típusa sem volt felismerhető.
Máté Péter tag: Javasolja, hogy a kamerarendszer minőségének felülvizsgálatát, hiszen ez
nagyon fontos, az igény erről szól. A közgyűlés majd dönt, hogy az esetleges hibák kijavításáról
hogy gondoskodik. Elvárás már hogy legyen benne rendszámfelismerő, arcfelismerő, innentől
kezdve lehetne használni nagyobb hatékonysággal ezt a kamerarendszert. Még egy dolog,
amivel kiegészítené, hogy hol lehetne használni, az pedig illegális szemétlerakás. Javasolja egyegy mobilkamera felszerelését az érintett területeken.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló határozati
javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 13/2017.(IX.27.) határozata a
térfigyelő kamerarendszer bővítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalnak a
térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének javítására, illetve a
rendszer fejlesztésére irányuló javaslatait, és javasolja a közgyűlésnek,
hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor azokat vegye figyelembe. A
Testület javasolja továbbá a Közgyűlésnek az illegális szemétlerakás
problémájának visszaszorítása érdekében egy-egy mobilkamera
kihelyezését az érintett területekre.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
Märcz László igazgatóságvezető
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6. „Szekszárd” tábla áthelyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Kővári László testületi tag
Kővári László tag: A felüljárót elhagyva a Páskum utca elején van egy „Szekszárd vége” tábla.
Ha jobbra befordulunk a Páskum utcába pedig egy „Szekszárd kezdete” tábla. Így ez a
kereszteződés nem lakott területnek minősül. Javasolná a „Szekszárd vége” táblát a Páskum
utcai kereszteződés után tenni.
Máté Péter tag: Ezt kérelmezni kell a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től mert ez az út az ő
kezelésükben van. Egyetért ezzel a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a „Szekszárd” tábla áthelyezéséről szóló határozati javaslatot,
melyet a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 14/2017.(IX.27.) határozata a
„Szekszárd” tábla áthelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a „Szekszárd” tábla
áthelyezéséről szóló előterjesztést és felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy kezdeményezze a Magyar Közút Zrt-nél a Damjanich utcai
felüljáró végén található „Szekszárd vége” tábla áthelyezését a Páskum
utca keleti oldalára, ezzel egyidejűleg a Páskum utca elejére kitett
„Szekszárd kezdete” tábla kerüljön levételre.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
Märcz László igazgatóságvezető
7. A Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatásának felülvizsgálata, illetve javaslata
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Sikabonyi Péter testületi tag
Sikabonyi Péter tag: A Szekszárdi Polgárőr Egyesület 16 éve működik Szekszárd városában. Az
egyesület elnöke Bakodi Róbert, aki rendszeresen beszámolókat tart a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság és a közgyűlés előtt. A tavalyi évben 203 fővel, 113 alkalommal 1149 órában
teljesített a polgárőrség közös szolgálatot a rendőrséggel. Idén eddig csak a szeptemberi
időszakig már 1311 órát teljesítettek, tehát már túllépték a tavalyi évet. Rendőrkapitány úr
példaértékűnek nevezi az együttműködést, és ezt minden fórumon el is mondja. Minden
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létező támogatást megkap az egyesület a rendőrségtől, de az anyagi feltételek hiányosak.
Jelenleg az önkormányzattól kap a polgárőrség évente kettőszázezer forintnyi támogatást. A
támogatás összege nem biztosítja az egyesület fennmaradását. Többször kapott már ígéretet
felülvizsgálatra, amennyiben mód és lehetőség van rá, úgy kéri, hogy a testület javasolja az
egyesület támogatásának felülvizsgálatát.
Máté Péter tag: Miből folyik még be pénzösszeg az egyesülethez? Mennyi az egyesület éves
költségvetése?
Sikabonyi Péter tag: Jelenleg az Országos Polgárőr Szövetségnek különböző pályázataiból,
illetve egyéb felajánlásokból. Az éves költségvetés egy-másfél millió forint. Az orvosi
szolgálattól kaptak egy kombi Opel Astra személygépkocsit, amit vissza kellett adniuk.
Máté Péter tag: Most a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretéből kapják a támogatást?
Varga András osztályvezető: Nem, az egyesület az önkormányzat költségvetéséből kapja a
támogatást, a bizottság a beszámolót hagyja jóvá. Az összeg a költségvetésben külön soron
van biztosítva.
Máté Péter tag: Elméletben a bizottsági keretből is kaphatna az egyesület, amennyiben kérné.
Kővári László tag: Megnézi, hogy a bizottság keretéből van-e lehetőség támogatást adni.
Nagyon köszöni a Polgárőrség munkáját, a rengeteg rendezvény biztosítását, és lehetőség
szerint támogatja az egyesület további működését.
Ferencz Zoltán elnök: A jövőre nézve javasolja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatását,
és a költségvetés ide vonatkozó sorának a módosítását.
Máté Péter tag: Régebben volt a játszótereken járőrözés. Ez működik még?
Sikabonyi Péter tag: Igen, működik. Gyakorlatilag kicsit átbillent az egyesület munkája a
rendezvények irányában. Ugyanis annyi sport és egyéb rendezvény van, hogy kötelező
jelleggel kell menniük, mert muszáj a rendőrség munkáját kiegészíteni. Ez sok esetben az
éjszakai bűnmegelőzési járőrtevékenység rovására megy sajnos. Kiemelten közhasznú
szervezetként működik a polgárőrség, egyesületi rendszerként működik tagdíj befizetés
ellenében. Fizetnek azért, hogy a társadalmi tevékenységet elláthassák.
Máté Péter tag: Kéri az egyesületet, hogy folyamatosan biztosítsák a fokozott ellenőrzést a
játszóterek és parkok környezetében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatásának
felülvizsgálatáról, illetve javaslatáról szóló határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 15/2017.(IX.27.) határozata a
Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatásának felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Szekszárdi Polgárőr Egyesület
támogatásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és javasolja a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy bizottsági kerete terhére –
lehetőségeihez mérten – támogassa az Egyesületet.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
Märcz László igazgatóságvezető

8. Javaslat a Bor utca déli, keskenyebb szakaszának egyirányúsítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Ferencz Zoltán elnök
Ferencz Zoltán elnök: Megkeresés érkezett abban az ügyben, hogy a „Dombi gumistól” befelé,
ahol lényegesen keskenyebb az utca, ennek a szakasznak az egyirányúsítását kérelmezték.
Megkérdezte, hogy esetlegesen melyik irányba lenne jó ha megtörténne az egyirányúsítás, és
a városból kifele menet lenne a jobb megoldás.
Kővári László tag: Sajnos nem kétsávos lett ez az út végig, ettől függetlenül megvan a logikája,
hogy miért szélesebb a kertészetnél. Nem biztos, hogy egyet tud azzal érteni, hogy kifele
menet legyen egyirányú, mert az a négy borászatnak a célját szolgálja. De a behajtás
szempontjából az Eszterbauer borászatnál elméletileg kisebb forgalmú a behajtás.
Máté Péter tag: Ha kiteszik a „Behajtani tilos” táblát az utca elejére, akkor az Eszterbauerék
sem tudnak behajtani, körbe kell menniük. Javasolja, hogy esetleg az Eszterbauer borászat
után kellene a táblát kihelyezni.
Varga András osztályvezető: Ez az út régen magánút volt, ez akadályozza meg, hogy ott
szélesebb legyen. A táblakihelyezéssel meg kell várni az út forgalomba helyezését.
Ferencz Zoltán elnök: A „Egyirányú út” jelzőtáblát, az út keskenyebb szakaszától kezdődően
kellene kihelyezni. A Bor utcával kapcsolatosan átfogó vizsgálatot javasol.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Javaslat a Bor utca déli, keskenyebb szakaszának
egyirányúsításáról szóló határozati javaslatot, melyet a testület 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testületének 16/2017.(IX.27.) határozata a
Bor utca déli, keskenyebb szakaszának egyirányúsításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Bor utca déli, keskenyebb
szakaszának egyirányúsításáról szóló előterjesztést, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bor utca forgalmi rendjét átfogóan
vizsgálja meg és terjessze be javaslatait a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságnak.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
Märcz László igazgatóságvezető

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 10 órakor berekeszti.

K.m.f.

Ferencz Zoltán József
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
Feri Blanka
osztályvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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