SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-11/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. május 14. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Varga András osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a nyilvános ülés napirendjére a
„Szakértő megbízása a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályával
kapcsolatban” tárgyú szóbeli előterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Rácz Zoltán
írásban kérdést intézett hozzá, amelyre a „Kérdések, interpellációk” napirendi pont keretében
szeretne választ adni, így javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Kérdések,
interpellációk” napirendi pontot. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Tegnap 10 órakor még nem tudta megnyitni az anyagokat. Tegnap
10 órakor még nem volt elérhető ez az 500 oldalnyi anyag.
Kővári László elnök: A pénteki nap folyamán már meg tudta nyitni az anyagokat.

Gyurkovics János bizottsági tag: Elmondja, hogy ő is meg tudta nyitni már pénteken is az
anyagokat.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az Önkormányzati Osztály az anyagküldéskor
mindig ellenőrzi, hogy az anyagok elérhetőek-e.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Így nem lehet felkészülni a bizottság ülésére, ezért nem fogja
megszavazni a zárt ülés napirendjét. Nem akar szavazni.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következő napirendet: (Rácz Zoltán bizottsági tag a
szavazásban nem vett részt)
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
ZÁRT ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató,
Beke Tiborné könyvvizsgáló,
Csillagné Szánthó Polixéna FB elnök
3. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Csillag Balázs ügyvezető igazgató,
Ribling Júlia könyvvizsgáló,
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Gárdi Gábor FB elnök
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(122. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Tóbi Balázs könyvvizsgáló,
Gyurkovics János FB elnök
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Csukle Tibor ügyvezető igazgató,
Beke Tiborné könyvvizsgáló,
dr. Haag Éva FB elnök
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Bay Attila ügyvezető igazgató,
Máté Péter FB elnök
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(124. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Artim Andrásné ügyvezető igazgató,
Ribling Júlia könyvvizsgáló,
dr. Haag Éva FB elnök
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Berlinger Attila ügyvezető igazgató,
Ribling Júlia könyvvizsgáló,
3
0514jkv

Kővári László FB elnök
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Kerekes László ügyvezető igazgató,
Ribling Júlia könyvvizsgáló,
Máté Péter FB elnök
11. napirendi pont:
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók:
Kerekes László ügyvezető igazgató,
Ribling Júlia könyvvizsgáló,
Gyurkovics János FB elnök
12. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:
Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
13. napirendi pont:
A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:
Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
14. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2018.
évi
teljesítménykövetelményének
értékelésére,
valamint
a
2019.
évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(134. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
NYILVÁNOS ÜLÉS:
15. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár részére informatikai eszközök
(hardverek, szoftverek) beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázat eredménye
(78. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Az UNIVERSAL SHOW Bt. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Kérelem a Holub utca 3. számú épület melletti parkolás javítására
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Hunyadi utca 3/A. társasház parkolási kérelme
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Panasz a Perczel Mór u. 1-3. számú társasház melletti parkolással kapcsolatban
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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23. napirendi pont:
Javaslat a Szent László u. forgalmi rendjének módosítására
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz tározók
üzemeltetése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
Szakértő megbízása a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályával
kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
27. napirendi pont:
Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán bizottsági tag kérdése Kővári László elnökhöz útfelújítással kapcsolatban

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy a Közgyűlés eddig háromszor tárgyalta a rendezési terv
módosítást a DOVI-TRADE Kft-vel kapcsolatban. Most kerülne sor a végső jóváhagyásra. Ma
délelőtt lesz az állami főépítésznél az egyeztető tárgyalás, ugyanis az állami főépítész
hozzájárulására is szükség van ahhoz, hogy a Közgyűlés elfogadhassa a rendezési terv
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módosítását. A Közgyűlésen tudja majd ismertetni az állami főépítész, valamint az egyeztető
tárgyalásokra meghívott szakhatóságok döntését.
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:
(Rácz Zoltán bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 152/2019. (V.14.)
határozata
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.)
szekszárdi
ör.
módosításáról,
valamint
a
településszerkezeti terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 16.
Kővári László elnök

A bizottság 8 óra 33 perctől 10 óra 40 percig zárt ülést tartott.
A bizottság a zárt ülés befejeztével- 10 óra 40 perctől- nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirendnek megfelelően.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a nyilvános ülés folytatása előtt tartson hét
perc szünetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a szünet tartására vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6
igen szavazattal elfogadott.
A bizottság 10 óra 40 perctől 10 óra 47 percig szünetet tartott.
15. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár részére informatikai eszközök
(hardverek, szoftverek) beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázat eredménye
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 173/2019. (V.14.)
határozata
az Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
részére informatikai eszközök (hardverek, szoftverek)
beszerzésére 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 a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár az
„Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár
részére informatikai eszközök (hardverek, szoftverek)
beszerzésére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Kvantum Kft-vel (7100 Szekszárd, Dr. Berze Nagy János
utca 9.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. május 14.
Kővári László elnök

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

2019. május 17.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 24.
Ács Rezső polgármester
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16. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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 174/2019. (V.14.)
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 „Állampolgári Részvétel Hete” elnevezésű
rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. május 14.
Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Az UNIVERSAL SHOW Bt. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Mikor nyújtották be ezt a kérelmet? Mert a rendezvény már lezajlott.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal észlelte a közterülethasználatot, és a hivatal hívta fel a cég figyelmét arra, hogy engedélyre van szükség. A cég csak
9
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ezt követően nyújtotta be a kérelmet. Üzleti célú tevékenységről van szó, így nem javasolja a
közterület-használati díj elengedését.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a kérelmet.
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 175/2019. (V.14.)
határozata
az UNIVERSAL SHOW Bt. 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, az
UNIVERSAL SHOW Bt. elektromos működtetésű hangjelzés és
hangosító
berendezés
alkalmazásával
történő
reklámtevékenység folytatása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 14.
Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Kérelem a Holub utca 3. számú épület melletti parkolás javítására
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Holub utca 3. számú épület lakói képviseletében a társasház
közös képviselője új parkolók kialakítását kérte, illetve a meglévő parkolóknak a felfestését. Ez
a terület a parkoló zóna határán kívül helyezkedik el, és az ott lakók szerint többen egész nap
ott hagyják a gépjárművűket, és így megnehezítik az ott lakók parkolási lehetőségeit.
Kővári László elnök: Azokon a területeken, ahol be lett vezetve a kétórás parkolás, a
folyamatos ellenőrzés kapcsán van hatékonyság?
Varga András osztályvezető: A hatékonyságot nehéz megállapítani. Kevés a parkolóhely a
városban. Sok esetben még az ott lakók sem tudnak mindannyian leparkolni az adott
parkolóhelyen.
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Szabó Zsolt bizottsági tag: Véleménye szerint a kétórás szabályozás nem hatékony a városban.
Máté Péter bizottsági tag: Mi mást lehetne javasolni ez helyett?
Szabó Zsolt bizottsági tag: Nem tud mást mondani, de ez a kétórás megoldás a hozzáfűzött
reményeket nem teljesíti.
Kővári László elnök: A lakóknak van külön engedélyük a parkolásra?
Varga András osztályvezető: Igen.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Holub utcának
a tömblakásokkal érintett szakaszát sorolja be a 2 órás várakozási övezetek közé.
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 176/2019. (V.14.)
határozata
a Holub utca 3. számú épület előtti parkoló kialakítási
kérelmének felülvizsgálatáról
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 Holub utca 3. számú épület előtti parkoló
felfestésével, új parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos
kérelmet és javasolja a közgyűlésnek, hogy a Holub utcának a
tömblakásokkal érintett szakaszát sorolja be a 2 órás várakozási
övezetek közé.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Hunyadi utca 3/A. társasház parkolási kérelme
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Az előterjesztést azzal egészíti ki, hogy ez a terület egy belső
udvarnak felel meg.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a terület régen salakos parkoló volt, majd ezt követően a nagy
részét befüvesítették, és így hiányzik a parkoló. Ott tényleg volt bőven parkolóhely, két sornyi
autó meg tudott ott állni. Véleménye szerint nem tudnak a lakóknak külön parkolóhelyet
biztosítani ott.
Varga András osztályvezető: A városban a fizető zónákon belül is vannak olyan parkolóhelyek,
ahol mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel táblák vannak kihelyezve. Ebben az
esetben is ilyen táblát szeretnének a lakók.
Máté Péter bizottsági tag: Melyik részre?
Varga András osztályvezető: A kérelem az egyenes útszakaszra vonatkozik.
Máté Péter bizottsági tag: Mennyibe kerül egy tábla kihelyezése?
Varga András osztályvezető: 50.000 forintba.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a tábla kihelyezése nem megoldás a
problémára. A garázsok előtti területet pedig amúgy is szabadon kell hagyni.
Kővári László elnök: A Kőrősi Csoma Sándor utcában a bizottság kihelyeztetett egy várakozni
tilos táblát.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a napirend másról szól, a lakók itt parkolni szeretnének a
garázsok előtt.
Varga András osztályvezető: A garázsok elé nem lehet állni, csak a másik oldalra. Az előbb a
Holub utcát a bizottság a kétórás várakozási övezetek közé javasolta. Ez az utca a Holub utcával
szomszédos, a másik oldalon pedig szintén kétórás várakozási övezet van, így lehet, hogy
érdemes lenne ezt az utcát is besorolni a kétórás övezetbe. Erre a területre csak a Holub
utcából lehet szabályosan behajtani. Lehet, hogy célszerű lenne, ha a bizottság felhívná a
hivatalt arra, hogy vizsgálja meg a terület közlekedési rendjét.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a
térség közlekedési tábláinak felülvizsgálata után – figyelemmel az üzletház körüli közlekedési
rendre és parkolásra - terjessze be ismételten az előterjesztést.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 177/2019. (V.14.)
határozata
a Hunyadi utca 3/A. társasház parkolási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Hunyadi u. 3/A. számú társasház körüli parkoló
forgalmi rendjének módosítására irányuló kérelmet, és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a térség közlekedési tábláinak
felülvizsgálata után – figyelemmel az üzletház körüli közlekedési
rendre és parkolásra - terjessze be ismételten az előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Panasz a Perczel Mór u. 1-3. számú társasház melletti parkolással kapcsolatban
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ebben az esetben az óvoda és a társasház körüli résszel
kapcsolatban nyújtották be a kérelmet a lakók. Azt kifogásolják, hogy az épület déli oldalán az
ablakuk alá állnak az autókkal, és zavarja őket a kipufogógáz. Elmondja, hogy megnézte a
területet, és ott vannak olyan garázsok is, amelyek használaton kívüliek. A lakók azt szeretnék,
ha behajtani tilos, kivéve engedéllyel tábla kerülne kihelyezésre.
Máté Péter bizottsági tag: Az óvodához és a bölcsődéhez hogyan jutnának oda az emberek?
Szegedi Attila bizottsági tag: Részt vett a szabadtéri fogadóórán, ahol előkerült ez a probléma.
A közintézmény megközelítése miatt a behajtást nem lehet megakadályozni. Nem mondhatja
azt a szülőknek a bizottság, hogy csak az óvoda nyugati oldalán levő négy parkolót vehetik
igénybe, mert az a négy parkoló nem elég. Amikor a Stefán étterem üzletnyitási engedélyét
alá kellett írni, akkor a lakók hozzájárultak a mostani helyzethez.
Máté Péter bizottsági tag: Amikor ezt az épületet megépítették, és régen még működött ott
egy presszó, akkor még a garázsokat is kiadták bérbe üzletnek. Az óvoda felé nyíló garázsok is
üzletek voltak. Parkolóhely annak idején nem épült sok. A Csokonai utcában viszont sok
parkoló hely. Nem tudja, hogy a lakók ott is parkolhatnak-e. Ha igen, akkor 50 méteren belül
van parkolóhely. Ha mindenkit kitiltana a bizottság arról a területről, akkor sem lenne annyi
parkolóhely, amennyire a lakóknak szükségük van.
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Varga András osztályvezető: 24 darab parkolóhely van kiépítve az óvoda melletti részen. A
határozati javaslat tartalmaz két választási lehetőséget. A hivatal a „B” jelűt javasolja
elfogadni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt arra, hogy rendszeresen
ellenőrizze az érintett területen történő parkolást, és a szabálytalanul várakozó gépjárművek
üzembentartóit, tulajdonosait szankcionálja.
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 178/2019. (V.14.)
határozata
a Perczel Mór u. 1-3. számú társasház melletti 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 Perczel Mór u. 1-3. számú társasház előtti
parkolással kapcsolatos panaszt, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy rendszeresen ellenőrizze az érintett területen
történő parkolást, és a szabálytalanul várakozó gépjárművek
üzembentartóit/tulajdonosait szankcionálja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelmek 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 179/2019. (V.14.)
határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhelyek
kijelölésére 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 mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára
fenntartott várakozóhelyek kijelölésére irányuló kérelmeket és
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Szent-Györgyi A. u. 4/B.
számú társasház előtti parkolóba, továbbá a Kinizsi utcában az
úttal merőlegesen található parkolóba;
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Sor került már a határozat végrehajtására?
Varga András osztályvezető: Még nem. A bizottság a korábbi határozatában döntött a lezárás
feloldásáról, és a behajtani tilos, kivéve célforgalom tábla kihelyezéséről. A jelzőtábla
kihelyezését támogatják a lakók, és csak a lezárás vonatkozásában szeretnék megváltoztatni a
bizottság korábbi döntését. Ezen kívül szeretnék a Tartsay utca felől is megközelíteni a Viola
utcát.
Máté Péter bizottsági tag: Ez utóbbival nem ért egyet.
Kővári László elnök: Erről nem is dönthet a bizottság, mert ehhez a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. engedélye is szükséges.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint az ilyen jellegű ügyekben a döntés előtt ki
kellene kérni valamennyi érintettnek a véleményét.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Csengey Dénes utca és a Viola utca
kereszteződésében a lezárt kihajtást ne szüntessen meg. Javasolja továbbá, hogy a bizottság
a Tartsay Vilmos utcából a Viola utcába való behajtásra irányuló kérelmet ne támogassa.
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 180/2019. (V.14.)
határozata
a Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
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 Viola utca forgalmi rendjének módosítására
irányuló újabb kérelmet, és azt a döntést hozza, hogy a Csengey
Dénes utca és a Viola utca kereszteződésében a lezárt kihajtást
nem szünteti meg. A bizottság a Tartsay Vilmos utcából a Viola
utcába való behajtásra irányuló kérelmet nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Javaslat a Szent László u. forgalmi rendjének módosítására
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelem támogatásával parkolóhelyeket szüntetne meg a
bizottság, valamint a körforgalomnál jobbra be tudna menni az autós a parkoló autókhoz. Az
előterjesztés javaslatot tesz a mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom tábla
létjogosultságának vizsgálatára. A célforgalom tág kategória, a parkolást is magában
foglalhatja. A fekvőrendőrre szükség van ott, véleménye szerint az a rész nem lehet
menekülőút az autósoknak. Az előterjesztés tartalmaz egy fényképet, amelyen látszik, hogy a
záróvonalnál áll az autó. Ott nem lehet megállni. Oda kell menni, és meg kell büntetni az
autóst.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez így igaz, nincs szükség a közlekedési rend megváltoztatására.
Máté Péter bizottsági tag: Szükséges, hogy ilyen hosszú legyen a záróvonal?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem olyan hosszú, ekkorára szükség van. Rengeteget jár arra, és
véleménye szerint jól ki van alakítva az a terület, úgy ahogy a KRESZ is előírja.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az Arany János utcában az Alma patika előtt van egy záróvonal.
Csak az egyik irányból lehet megközelíteni, mert másképp át kellene menni a záróvonalon.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a kérelmet.
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 181/2019. (V.14.)
határozata
a Szent László utca forgalmi rendjéről
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 Szent László utca forgalmi rendjének
módosítására irányuló javaslatokat, és nem támogatja azokat.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz tározók
üzemeltetése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 182/2019. (V.14.)
határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz
átemelők és tűzivíz tározók üzemeltetése” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati 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 a „Szekszárd Megyei
Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz
tározók üzemeltetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb
ajánlatot tevő E.R.Ö.V. Zrt-vel (7100 Szekszárd, Epreskert u.
9., info@erovzrt.hu) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. május 14.
Kővári László elnök

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

2019. május 20.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. május 20.
Ács Rezső polgármester

25. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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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 183/2019. (V.14.)
határozata
Taba Erika 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, Taba Erika a
Bormúzeum Szekszárddal közös szervezésben megrendezésre
kerülő, „Hosszú-Lépés Sport és Kvíz Nap” elnevezésű rendezvény
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. május 14.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
Szakértő megbízása a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályával
kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A bizottság a pénteki ülésén hozott egy határozatot a teniszpályával
kapcsolatban. Szeretné, ha hozna a bizottság még egy határozatot. Két évvel ezelőtt készült
egy állapotfelmérés az akkori helyzetről. Véleménye szerint kellene a mostani helyzetről is egy
állapotfelmérést készíteni, hogy össze lehessen hasonlítani az akkori és a mostani helyzetet.
Máté Péter bizottsági tag: Egyetért ezzel, de javasolja, hogy ugyanaz a szakértő legyen
megbízva, aki két évvel ezelőtt az eredeti állapotfelvételt tartalmazó szakértői véleményt
készítette.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a polgármester úrnak, hogy a
szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpálya átvételekor tapasztalt károsodások
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felmérésére kérje fel az eredeti állapotfelvételt tartalmazó szakértői véleményt készítő Weisz
Lajos igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt.
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 184/2019. (V.14.)
határozata
szakértő megbízásáról a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen
lévő teniszpályával kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármesterének, hogy a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú
sporttelepen lévő teniszpálya átvételekor tapasztalt
károsodások felmérésére kérje fel az eredeti állapotfelvételt
tartalmazó szakértői véleményt készítő Weisz Lajos igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértőt.
Határidő:
Felelős:

2019. május 20.
Ács Rezső polgármester

27. napirendi pont:
Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán bizottsági tag kérdése Kővári László elnökhöz útfelújítással kapcsolatban
Kővári László elnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Rácz Zoltán bizottsági tag írásban kérdést
intézett hozzá személyes érintettség révén. Véleménye szerint nincs szó személyes
érintettségről, mert egy képviselő nyilatkozott a városról és egy döntésről. Ezt azzal szeretné
indokolni, hogy Rácz Zoltán nem fogadta el a költségvetési rendeletet, mint ahogyan korábban
az elődje sem. A költségvetési rendeletben mindig benne vannak az aktuális útépítések.
Másrészt többször elhangzott a bizottsági ülésen, hogy miért csinálta meg a város a Bor utcát
és a Sárvíz utcát. Ezért mondta azt, hogy, ha a képviselő úron múlt volna, akkor egyetlen
kilométer út sem épült volna a városban.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egy négyzetméter aszfalt 3.500 forintba kerül öt centiméter
vastagon. A felmarás 1.200 forint. Ha 10.000 forintot vesz alapul, akkor 7,3 milliárd forintból
122 kilométer út lenne teljesen felújítható. A város összes úthálózata 120 kilométer. Ennyi
pénzből sokkal, de sokkal többet kellene, hogy lássanak. Hol a többi pénz?
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Kővári László elnök: A közbeszerzésekkel kapcsolatban elmondja, hogy például a Szőlőhegyi
óvodánál egy 200 millió forintos beruházásra a legkisebb ajánlat is 400 millió forint volt.
Minimális ráhatás sincs az összegekre.
Máté Péter bizottsági tag: Nem tudja, hogy a Rácz Zoltán által elmondott árak valósak-e.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az interneten rá lehet keresni.
Máté Péter bizottsági tag: Biztos, hogy egy öt négyzetméteres munkának más az ára, mint
például egy több ezer négyzetméteresnek. A városi beruházásoknál a költségvetésnél minden
tétel fel van sorolva. Egy adott munkánál minden tételt figyelembe kell venni. Az építőiparban
egyébként egyre nehezebb munkaerőt találni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azért hozta azt a két utcát példának, mert ott nem volt még akna
fedlap sem. Nem azt mondta, hogy 3.500 forintból meg lehet csinálni, ezért is számolt inkább
10.000 forinttal. Ha a kétszeres összeget számolja, az véleménye szerint tartalmazza a Máté
Péter által elmondott tételeket is. Itt viszont nyolcszoros-tízszeres árak vannak.
Kővári László elnök: Számolni kell a közművekkel is.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 11 óra 32 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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