SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-16/2016.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. szeptember 13. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály
Kulturális Központ Remete termében (Szekszárd, Szent István tér 10.) megtartott rendes
nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László bizottsági elnök
Dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Gyurkovics János bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Bérces János energetikus
János Anna a Civil Kerekasztal képviselője
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi
előterjesztéseket:
- A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelme
- Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
- Szőlőhegy utca súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti kérelem
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. I. félévi tevékenységéről
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
2. napirendi pont:
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola selejtezési kérelme
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Szentháromság oszlop restaurálására
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
4. napirendi pont:
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat
keretében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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6. napirendi pont:
Tóbi Balázs telekhatár-rendezési kérelme
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Javaslat a Vendel utca kialakítására
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi utca 8. szám elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Kérelem a Május 1. utcában „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Paál Zsuzsanna parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Szabó Frigyes ingatlanvételi kérelme
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Szőts Ambrus ingatlanvételi kérelme
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Ifjúsági Fúvószenekar kérelme
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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15. napirendi pont:
A Magyar Rákellenes liga közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
16. napirendi pont:
Gyermeklánc Óvoda parkoló kijelölés iránti kérelme
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
17. napirendi pont:
Előterjesztés az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáiról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
18. napirendi pont:
A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
19. napirendi pont:
Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
20. napirendi pont:
Szőlőhegy utca súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti kérelem
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. I. félévi tevékenységéről
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Egyre többen csatlakoznak a
Szekszárdi Polgárőr Egyesülethez. Így sikerül tartaniuk a korábban megígért 30-32
állományban lévő személyt. A nagyvárosi bűnmegelőzési programmal kapcsolatban
megkötésre került a helyi együttműködés az Önkormányzat, a Szőlő-Szem Mozgalom és a
Rendőrség között, ami nagy erőkkel el is indult. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a
rendőrség jövő héten tart egy tájékoztatót az eddig megvalósult programokról.
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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 290/2016. (IX. 13.) határozata
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. I. félévi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Polgárőr Egyesület
2016. évi I. félévi beszámolóját elfogadja és az Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján
100.000.- Ft támogatást nyújt az Egyesület számára a 2016. évi
költségvetésről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete 505.4.2. számú előirányzata terhére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert a támogatási okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. október 15.
Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola selejtezési kérelme
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 13 óra 05 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Jelzi, hogy a közeljövőben több ilyen tárgyú előterjesztés is
fog a bizottság elé kerülni. Ennek oka az, hogy az új jogszabály rögzíti, hogy három évente kell
sor kerüljön egy teljes körű leltározásra. Elmondja, hogy többnyire elavult, a 2000-es évek
elején beszerzett eszközökről van szó.
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 291/2016. (IX. 13.) határozata
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskola által kért nagy és kis értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 15.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Szentháromság oszlop restaurálására
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az iránt érdeklődik, hogy dátummódosításról van-e szó az
előterjesztésben, mert szerinte igen nagy csúszás van az oszlop restaurálásával.
Frey Tímea osztályvezető: Az előterjesztés arról szó, hogy lefolytatásra került a beszerzési
eljárás azzal kapcsolatban, hogy ki végezze a restaurálást. A Közgyűlés februárban döntött a
pályázat beadásáról, amiről május végén kaptak értesítést. Nem ítéltek meg akkora
támogatást, mint amekkorát szerettek volna kapni, ezért önerőt kellett hozzárendelni. Ezt
követően júliusban került sor a támogatási szerződés megkötésére. Ekkor már látható volt,
hogy a támogatási szerződés időtartama nem tartható, ezért módosítani kell. Ha minden igaz,
akkor január végéig befejezésre kerül a restaurálás. Elmondja továbbá, hogy három
ajánlattevő lett meghívva a pályázatra, akik közül Ludányi Gábor tette a legkedvezőbb
ajánlatot.
Kővári László elnök: A támogatás mértékéről érdeklődik.
Frey Tímea osztályvezető: A megítélt támogatás 1.200.000,-Ft, az önerő pedig 3.245.000,-Ft.
Kővári László elnök: Elkezdődnek még az ősszel a munkák?
Frey Tímea osztályvezető: A Szüreti Napok után megindulnak a munkálatok.
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Szabó Zsolt bizottsági tag: Azt szeretné megtudni, hogy a mostani pályázók között szerepelte a korábbi restaurálást végző személy.
Frey Tímea osztályvezető: Erre a pontos választ Herr Teréz főépítész tudná megmondani, de
szerinte Ludányi Gábor végezte korábban a kerítés felújítását. Ezt megelőzően csak a kerítés
felújításáról volt szó a pályázatban, az oszlop most kerül felújításra.
Kővári László elnök: Most olyan személyek lettek meghívva a pályázatra, akiknek ez a
kifejezett szakterületük?
Frey Tímea osztályvezető: Igen.
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 292/2016. (IX. 13.) határozata
vállalkozási szerződés a Szekszárdi Szentháromság oszlop
restaurálásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés a
Szekszárdi Szentháromság oszlop restaurálására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Ludányi Gáborral (Rigel-Art Kft., 1161 Budapest, Bács u. 6.)
kössön szerződést.

2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 16.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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Frey Tímea osztályvezető: Az előterjesztés kisebb kiegészítésre szorul, ezért felkéri Magyarné
Somogyvári Tünde pályázati referenst, valamint Bérces János energetikust, hogy egészítsék ki
az előterjesztést.
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: A korábban megküldött előterjesztés még
nem tartalmazta a projekt a költségvetését, mert az árajánlatok addigra még nem érkeztek
meg. Elmondja, hogy bruttó 11.855.332,- Ft-ba kerül három darab „A” típusú töltőberendezés
beszerzése, amihez a pályázat 7.428.000,-Ft támogatást biztosít. Az önerő pedig 4.427.332,Ft. Korábban a „C” típusú töltőberendezés került szóba, de az „A” típusú töltőberendezés
mellett döntöttek végül. Egyrészt azért, mert a „C” típusú töltőberendezés költsége nagyon
magas: ezeknek a töltőberendezéseknek az ára 10-12 millió forint között van, amihez
3.200.000,-Ft támogatást biztosít a pályázatkiíró. Másrészt a „C” típusú berendezéseket a
szakma főleg autópálya mellé ajánlja, mert ezeknek a töltési ideje körülbelül negyed óra. Az
„A” típusú berendezések két-három óra alatt töltik fel a gépjárművet.
Kővári László elnök: Ez azt jelenti, hogy amíg parkol valaki, addig tudja tölteni gépjárművét?
Mert két-három órát senki nem szeretne a teljes töltésig várni.
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: A töltőállomások helyszínének
kiválasztásakor szempont volt az is, hogy amíg a gépkocsik töltődnek, addig a tulajdonos el
tudja intézni egyéb ügyeit a közelben.
Kővári László elnök: Melyek lesznek a töltőállomás helyszínei?
Bérces János energetikus: Az egyik hely a Béla király téren a Polgármesteri Hivatal épülete
előtt az újságos pavilonhoz közeli két parkolóhely, ami nem mozgáskorlátozottaknak van
fenntartva. A másik hely a Babits Kulturális Központ, a harmadik pedig a kórház parkolója: a
kórház gépjárműbehajtója melletti, nemfizetős parkoló. Az első kettő helyen két-két gépkocsit
lehet majd tölteni, míg a kórháznál már négyet.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 14 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Ezek a töltőállomások csak személyautók töltésére alkalmasak?
Bérces János energetikus: Igen.
Kővári László elnök: Távlatilag szó volt elektromos buszokról is korábban.
Bérces János energetikus: A buszok majd a telephelyeiken fogják megoldani a töltéseket. A
töltőállomások költségét egyébként az növeli meg, hogy ezeken a helyeken földmunkákat kell
végezni, 100 méternél is hosszabban.
Kővári László elnök: Ez a 11.855.332,-Ft mindhárom töltőállomás kiépítését fedezi?
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Bérces János energetikus: Igen.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 15 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kell parkoló díjat fizetni, valamint lesz őrzési-megfigyelési
lehetőség?
Kővári László elnök: A zöld rendszámú autóknak egy korábbi döntés értelmében ingyenes a
parkolás.
Bérces János energetikus: A Béla király téren rendelkezésre áll kamera, a kórháznál még nincs,
ott ki kell építeni. A Babits Kulturális Központnak pedig van egy belső kamera hálózata.
dr. Mezei László bizottsági tag: A nagy töltési idő miatt javasolt a korszerű megfigyelési
rendszer. Új jelenségről van szó, ami biztos, hogy sok érdeklődőt fog odavonzani, és ez
magában rejt többféle veszélyt.
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 293/2016. (IX. 13.) határozata
elektromos töltőállomások Szekszárdon történő kiépítéséről
I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elvi támogatását adja a Nemzetgazdasági
Minisztérium által az elektromobilitási töltőinfrastruktúra
kiépítésének támogatására kiírt pályázat benyújtásához az
alábbiak szerint:
A Bizottság támogatja három elektromos gépjármű
töltőállomás létesítése céljából az „Elektromos töltőállomások
kiépítése Szekszárdon” című projekt benyújtását, melynek
összköltségvetése bruttó 11.855.332,-Ft, ebből az igényelt
támogatás 7.428.000,- Ft és önerőként 4.427.332,-Ft-ot
biztosít a 2016. évi költségvetés Általános Tartalék Keret
terhére.

II.

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására.
Határidő:

2016. szeptember 14.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat
keretében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: A Közgyűlés döntött a Szekszárdi Helyi Közösség megalakulásáról.
Regisztrálva is lett annak érdekében, hogy erre a pályázatra benyújthassák a pályázati anyagot.
A pályázat benyújtásához kötelezően csatolni kell egy helyi közösségi fejlesztési stratégiát.
Ehhez lefolytatásra került egy beszerzési eljárás, melyen a legkedvezőbb ajánlatot a HBH
Stratégiai és Fejlesztési Kft. tette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
2 tartozkódás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 294/2016. (IX. 13.) határozata
a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP7.1.1-16 kódszámú pályázat keretében Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata számára a TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat
keretében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő HBH Stratégiai és
Fejlesztési Kft.-vel (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37) kössön
szerződést.
2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
felkéri a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére, valamint a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 16.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
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6. napirendi pont:
Tóbi Balázs telekhatár-rendezési kérelme
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Tudomása szerint Máté Péter bizottsági tag volt ebben a kérdésben az
egyeztető.
Máté Péter bizottsági tag: Tóbi Balázs nem pontosan azt kapta, amit szeretett volna. A
mostani előterjesztés határozati javaslatába úgy tudja, hogy Herr Teréz főépítész javaslata
szerepel. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy közös megegyezéssel született az új határozati
javaslat. A korábbi határozati javaslathoz képest a mostani tartalmazza a Rendezési Terv
módosítását is. Jelenleg Tóbi Balázs tulajdonát képező 6823/10 hrsz-ú ingatlan zöldterületközpark besorolásban van, ezt szeretné a kérelmező lakóövezet besorolásra módosítani. Ezen
kívül tartalmazza még a határozati javaslat azt is, hogy a telekalakítással és a Rendezési Terv
módosítással kapcsolatos mindennemű költséget a kérelmező visel.
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 295/2016. (IX. 13.) határozata
Tóbi Balázs telekhatár-rendezési kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 228/2016. (VI.24.) számú
határozatát visszavonja.
2. A Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4. pontjában
rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul a Szekszárd belterületen
elhelyezkedő és önkormányzati tulajdonban lévő 6820 hrsz-ú,
6823/11 hrsz-ú, továbbá a Tóbi Balázs Szekszárd, Jedlik Ányos u.
23-25. tulajdonát képező 6822 hrsz-ú és 6823/10 hrsz-ú ingatlanok
telekhatár-rendezéséhez az előterjesztés 2. melléklete szerinti
formában. A Bizottság a telekhatár-rendezéssel érintett
ingatlanrészek vételárát 5.000.- Ft/m2-ben határozza meg.
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a telekalakítással
összefüggésben a Rendezési Terv módosításának előkészítésére,
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illetve javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 6823/10 hrsz-ú ingatlan
sorolja át lakóövezetbe.
4. A telekalakítással és a Rendezési Terv módosítással kapcsolatos
mindennemű költség a kérelmezőt terheli.
5. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az átadásra kerülő
területrészt sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész

7. napirendi pont:
Javaslat a Vendel utca kialakítására
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy egy 2013-as bizottsági határozat alapján
megindult egy telekalakítási eljárás, amelynek során kiderült, hogy a kialakítani tervezett út
nem teljes szakasza képezi az önkormányzat tulajdonát, illetve vannak olyan területrészek,
amelyek magántulajdonban vannak, és amelyek önkormányzati tulajdonba kellene kerüljenek
ahhoz, hogy a telekalakítási eljárás sikeres lehessen. Az érintett ingatlantulajdonos a szükséges
területrészt átadná. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság megkereste a tulajdonost,
és kérte, hogy ezt a szándékát írásban is jelezze. Erre érkezett tőle egy levél, amelyben rögzít
bizonyos feltételeket a területátadáshoz: egyrészt egy ugyanekkora nagyságú (66nm)
területet kérne az önkormányzattól, másrészt a kerítésáthelyezés költségeit az önkormányzat
viselje, harmadrészt növényzet telepítése, valamint egy kocsibejáró létesítése az
önkormányzat által. Elmondja továbbá, hogy utána nézett annak, hogy volt a Földhivatalnál
egy felmérési hiba kijavítására irányuló eljárás, amelynek során pont az a rész került
magánszemélyek tulajdonába, amire most az önkormányzatnak szüksége lenne. Akkor azt a
területrészt ingyen kapta meg a tulajdonos, most pedig több ellenszolgáltatást is kér a
területrészért. Az önkormányzatnak azt kell eldöntenie, hogy elfogadja-e a feltételeket, vagy
esetleg felajánl egy vételárat a területrész tulajdonosának. Elmondja továbbá, hogy van még
egy útrész, ami más tulajdonában van. Szerinte célszerű lenne ennek a megszerzése is.
Kővári László elnök: Azért kellene megszerezni a területet, hogy köves út épülhessen?
Varga András osztályvezető: Azért, hogy út épülhessen, mivel jogi értelemben még útról sem
lehet most beszélni.
Kővári László elnök: Eddig hogyan tudták a tulajdonosok megközelíteni a területüket?
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Varga András osztályvezető: Az egyiknek van átjárási szolgalmi joga bejegyezve egy másik
ingatlanon keresztül, a másik tulajdonosnak semmije nincs, de ő is ezen az átjárási szolgalmon
keresztül közelíti meg a területet.
Kővári László elnök: Ki volt a kezdeményező az eljárás megindítására?
Varga András osztályvezető: A Vendel utca lakói még 2013-ban. Ezt a bizottság támogatta,
csak akkor még nem volt arról szó, hogy a tulajdonos nem térítésmentesen adja át a szükséges
területet.
Kővári László elnök: Amennyiben az önkormányzat vételi ajánlatot tenne arra a 66m2-re a
gyorsaság érdekében, az elfogadható megoldás lenne?
Varga András osztályvezető: El lehetne gondolkodni ezen is. A tulajdonosnak nem feltétlenül
áll érdekében az területrész odaadása, mert ő máshonnan is meg tudja közelíteni a területét.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Szerinte meg kellene vásárolni a területet.
Szegedi Attila bizottsági tag: Szerinte piaci áron kellene megvásárolni a területet.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egyetért abban, hogy piaci viszonyok szerint kell mérni a
vételajánlatot.
Varga András osztályvezető: A bizottság korábbi határozata értelmében 3000,-Ft lenne egy
négyzetméter ára.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy amennyiben egy ilyen tulajjal áll szemben az
önkormányzat, akkor a piaci ár akár 10-20 ezer forintot is jelenthetne, ezért szerinte lehet,
hogy olcsóbb, célszerűbb és gyorsabb lenne elfogadni a feltételeket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Piacszerű körülményeket kell megteremteni, mert a
tulajdonos is belekényszerítette az önkormányzatot egy pénzügyi elszámolásba, amiből
költségei adódtak az önkormányzatnak.
Varga András osztályvezető: Nem adódtak költségek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem a gyorsaságot kell mértékadó szempontnak tekinteni. A
határozati javaslatot nem támogatja. A korrekt piacszerű megoldás az elfogadható, amely
egyik fél részéről sem támadható meg. Költségvetést szeretne kérni Varga András
osztályvezetőtől.
Kővári László elnök: A költségvetés elkészítését jó ötletnek gondolja.
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Máté Péter bizottsági tag: Korábban említésre került, hogy a területet ellenszolgáltatás nélkül
szerezte meg a tulajdonos. Az iránt érdeklődik, hogy ennek a döntésnek a megtámadására
nincs-e lehetőség.
Varga András osztályvezető: A jogorvoslati határidő már eltelt.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy az októberi Közgyűlést előkészítő bizottsági ülésig
készítsen a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság költségvetés-változatokat.
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 296/2016. (IX. 13.) határozata
a Vendel utca kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Vendel utca kialakításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
készítsen költségbecslést is tartalmazó alternatívákat, melyet
terjesszen a bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi utca 8. szám elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a bizottság korábban azért hozta létre a Közbiztonsági
Tanácsadó Testületet, hogy ilyen kérdésben a testület döntsön, tekintettel arra, hogy a
szakmában kimagasló tudással rendelkező személyek is tagjai. Szerinte a bizottság is tudna
helyes döntést hozni, csak akkor feleslegesen lett létrehozva a testület.
Märcz László igazgatóságvezető: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak van hatásköre az
ügyben.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Szerinte is a testületnek kell döntést hoznia az ügyben.
Kővári László elnök: Mennyire dönthető el egyértelműen az ügy?
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Märcz László igazgatóságvezető: Az ilyen ügyeket sosem lehet teljesen egyértelműen
eldönteni. Parkolási gondok vannak, szűk helyekkel. Az ott lakók azért szeretnék a tábla
kihelyezését, mert merőleges parkolás van abban az utcában. Az utca túlsó felén parkolnak,
és szűk marad a hely.
Kővári László elnök: Rengeteg ilyen jellegű probléma van a városban. Mindig csak olyan
döntés lesz, ami valakinek sérteni fogja az érdekeit. Itt valóban balesetveszélyes helyzet áll
fent?
Märcz László igazgatóságvezető: Inkább kényelmetlen.
Kővári László elnök: Véleménye szerint éppen ezért kellene a testület döntést hozzon a
bizottság helyett, mert a testületnek van szakértő tagja, a rendőrség és a katasztrófavédelem
is delegál tagokat a testületbe. Ezek a tagok járatosabbak a kérdésben.
Szegedi Attila bizottsági tag: Úgy tudja, hogy lehetőség van bírságolásra is az adott helyen.
Varga András osztályvezető: Itt nem lehet szó bírságolásról, mert nincs tábla.
Kővári László elnök: A testület állásfoglalására lenne szükség. Ezért a 8-9-10. napirendi pont
levételét javasolja.
Máté Péter bizottsági tag: Szerinte a bizottsági hatásköröket nem kellene más szervre
átruházni. A bizottság az adott ügyben való döntéshozatalra nehezen szerzett hatáskört,
éppen ezért nem lenne szabad átruházni. Nem támogatja a napirendi pontról történő levételt.
Kővári László elnök: Szerinte szükség van a testület szakértelmére.
Máté Péter bizottsági tag: Szerinte többségében pénzproblémáról van szó, ezért nincs
szükség a testület állásfoglalására.
Kővári László elnök: Pont azért kell a testület véleménye, hogy a későbbiekben az anyagi
kérdésekben is jó döntést hozzon a bizottság.
dr. Mezei László bizottsági tag: Amennyiben a bizottság a testület nélkül dönt, akkor az nagy
hibalehetőséget rejthet magában.
Szegedi Attila bizottsági tag: A hatékonyságra szeretné felhívni a figyelmet. Ha a bizottság
hatékony lenne, akkor nem kellene levenni napirendi pontról a három ügyet, mert tudnia
kellene dönteni az adott kérdésben.
Kővári László elnök: Azért képtelen a bizottság dönteni, mert ebben az esetben jó döntés nem
születhet. Ahhoz viszont, hogy minél kevesebb érdeksérelem legyen, szükség van a testületre.
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Máté Péter bizottsági tag: Felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy korábban már született
szakmailag megalapozott döntés, amiről később bebizonyult, hogy nem lett megfelelő, de a
bizottság akkor is megoldotta az adódott problémát.
Kővári László elnök: Javasolja az említett három napirendi pont napirendről történő levételét.
Továbbá javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Szekszárdi Közbiztonsági Tanácsadó Testületet,
hogy véleményezze az alábbi kérelmeket:
1. Kérelem a Tinódi utca 8. szám elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
2. Kérelem a Május 1. utcában „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
3. Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 nem szavazat, és 1 tartozkódás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 297/2016. (IX. 13.) határozata
közlekedési táblák kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közlekedési táblák kihelyezésével
kapcsolatos előterjesztések tárgyában a döntést elnapolja, egyúttal
felkéri a Szekszárdi Közbiztonsági Tanácsadó Testületet, hogy a döntés
meghozatala előtt véleményezze az alábbi kérelmeket:
1. Kérelem a Tinódi utca 8. szám elé „Várakozni tilos” tábla
kihelyezésére
2. Kérelem a Május 1. utcában „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
3. Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
Határidő:
Felelős:

2016. október 31.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Paál Zsuzsanna parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 46 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Paál Zsuzsanna parkoló megváltási díj elengedését kéri. Az összeg nincs
meghatározva, de ilyen esetekben maximum 50% adható. Itt egy vállalkozóról van szó.
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Märcz László igazgatóságvezető: Igen, egy vállalkozóról van szó, aki kettő darab parkoló
megváltását szeretné.
Máté Péter bizottsági tag: Tekintettel arra, hogy nem egy nagyvállalkozóról van szó, javasolja
a parkoló megváltási díj 50%-ának elengedését.
Kővári László elnök: A jogszabály értelmében lehetőség van a kérelem támogatására.
Varga András osztályvezető: Ismerteti a jogszabályt: Szekszárd város egész területén
turisztikai és egyéb cél esetén indokolt esetben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a parkoló
megváltási díjat legfeljebb 50%-ban mérsékelheti.
Kővári László elnök: Javasolja a parkoló megváltási díj 50%-ának elengedését.
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 298/2016. (IX. 13.) határozata
Paál Zsuzsanna parkoló megváltási díj csökkentése iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés c)
pontja alapján eljárva Paál Zsuzsanna kérelmét támogatja és a 2 db
parkolóhely megváltási díjának 50%-ának megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Szabó Frigyes ingatlanvételi kérelme
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 54 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Szabó Frigyes és nejének tulajdonát képezi a Cinege utcában levő
5315 helyrajzi számú ingatlan. Ez mellett helyezkedik el egy önkormányzati tulajdonban álló
vízmosás, 5314 helyrajzi számmal, aminek az alapterülete 166 négyzetméter. Szeretné
beépítésre megszerezni a területet. Adott egy vételi ajánlatot a vízmosásra. Ez a vízmosás 33
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méter hosszú, és váltakozóan négy-nyolc méter széles. Különösebb növényzet nincs rajta, az
alsó szakaszán van egy diófa, illetve pár bokor. Az alsóbb részen nincs vízmosás jellege, később
viszont már kezd mélyülni, és kapcsolódik egy zártkerti vízmosáshoz, ami már igen csak szurdik
jellegű. A Rendezési Terv szempontjából nem kifogásolható a kérelem. Viszont meg kell
fontolni az ajánlat elfogadását, mert ebben az esetben a zártkerti vízmosásnak nem lesz
kapcsolata közterülettel.
Máté Péter bizottsági tag: A beépítéssel várható adónövekedés?
Varga András osztályvezető: Nem.
Kővári László elnök: Javasolja a Rendezési Terv módosítását, valamint a terület 3000,Ft/négyzetméter áron történő értékesítését.
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 299/2016. (IX. 13.) határozata
Szabó Frigyes ingatlanvételi kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő 5314 hrsz-ú,
vízmosás megnevezésű, 166 m2 alapterületű ingatlan telekkiegészítés keretében történő értékesítéséhez Szabó Frigyes és
Szabó Frigyesné (Szekszárd, Kerámia u. 9.) részére. A Bizottság az
ingatlan vételárát 3.000- Ft/m2 összegben határozza meg. A
telekalakítással és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek
vevőket terhelik.
2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az ingatlant sorolja át a
forgalomképes vagyontárgyak közé.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Szőts Ambrus ingatlanvételi kérelme
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Kővári László bizottsági elnök átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek. Kővári
László bizottsági elnök elhagyja az üléstermet 13 óra 57 perckor. A bizottság
határozatképes, létszáma 5 fő.
Varga András osztályvezető: A Pince utcában található egy 20 négyzetméteres önkormányzati
tulajdonban álló ingatlan, ami kivett udvar és gazdasági épület megnevezéssel szerepel a
Földhivatal nyilvántartásában, bár a korábban rajta álló gazdasági épület és az ingatlanról vájt
pince is beomlott. Így gyakorlatilag egy 20 négyzetméter nagyságú füves területről lehet
beszélni. Az említett ingatlanrészt jelenleg is bérli a kérelmező. A bérleti szerződés szerint
parkolás céljából bérli az ingatlant.
Máté Péter bizottsági tag: Alkalmas valamire az ingatlan?
Varga András osztályvezető: Önmagában nem, de mivel a Rendezési Terv a pincesorok
övezetbe sorolja, így megvan a lehetőség arra, hogy pincét létesítsenek rajta. Valamint a
kérelmező ingatlanával szomszédos, így van lehetősége a bővítésre.
Máté Péter bizottsági tag: Ár nincs javasolva az előterjesztés határozati javaslatában.
Véleménye szerint értékes ingatlanról van szó.
Varga András osztályvezető: Négyzetméter ár nem lett írva, kis területről van szó, így nagyobb
a négyzetméter ára is. Amennyiben a bizottság egyetért az értékesítéssel, akkor egy konkrét
összeget kellene mondania.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt javasolja, hogy a bizottság támaszkodjon Máté Péter
bizottsági tag ismereteire, mert szerinte neki van az adott kérdésben szakmailag a legnagyobb
tudása.
Máté Péter bizottsági tag: Azt javasolja, hogy a bizottság ilyen területen fekvő ingatlant ne
értékesítsen, a kérelmező eddig is bérelte a területet, ez a továbbiakban is maradjon így.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 300/2016. (IX. 13.) határozata
Szőts Ambrus ingatlanvételi kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szőts Ambrusnak
(7100 Szekszárd, Zöldkert u. 16. I/5.) az önkormányzati
tulajdonban lévő 2205 hrsz-ú udvar, gazdasági épület
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megnevezésű ingatlanra benyújtott vételi kérelmét és azt
elutasítja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
kérelmezőt a döntésről.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Ifjúsági Fúvószenekar kérelme
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Az Ifjúsági Fúvószenekar német vendégszereplőkkel
szeretne koncertet adni a Garay téren. Egy ingyenes koncertről lenne szó.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a közterület-használati díj elengedését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 301/2016. (IX. 13.) határozata
az Ifjúsági Fúvószenekar kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd (7100
Szekszárd, Széchenyi u. 38.) szabadtéri koncert megrendezése kapcsán
a Garay tér közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
A Magyar Rákellenes Liga közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Märcz László igazgatóságvezető: A Magyar Rákellenes Liga a Prométheusz Parkban szeretne
egy felvilágosító programot tervezni, és szeretnék a közterület-használati díj elengedését.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 302/2016. (IX. 13.) határozata
a Magyar Rákellenes liga közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezetének (7100 Szekszárd, Hermann O. u. 33. 4/10.) a „Ne
cigizz, inkább biciklizz” elnevezésű rendezvénye kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Gyermeklánc Óvoda parkoló kijelölés iránti kérelme
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Gyermeklánc óvoda, a Perczel utcai, szeretne az óvoda
körül az irodák felőli részen kettő darab, az épület előtt pedig egy darab kizárólagos parkolót.
Szeretnék, ha ez egy táblával lenne jelölve. Az óvodavezető elmondása szerint az étkeztetési
cég gépjárművei lehetetlenné teszik számukra a parkolást.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy ez a kérdés már korábban is felmerült a
bizottságnál.
Märcz László igazgatóságvezető: Felveti, hogy az intézményenkénti két engedély esetleg
megoldás lehet a problémára.
Varga András osztályvezető: Akkor parkolhatnának a környéken, csak nem ott, ahol
szeretnének.
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Máté Péter bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy van-e olyan intézmény, amely rendelkezik
ilyen privilégiummal. Mert tudomása szerint más intézménynek sem engedtek meg ilyen
kedvezményt. Azon a véleményen van, hogy utasítsák el az óvoda kérelmét. Märcz László
igazgatóságvezető javaslatát tudná támogatni.
Kővári László elnök az ülésterembe visszatér 14 óra 05 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottsági határozatképes.
Märcz László igazgatóságvezető: Az általa felvetett javaslat nem oldaná meg a problémát,
mert az intézményenkénti engedély rendszámra szól.
Kővári László elnök: Felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy az előterjesztés nem erről a
kérdésről szól, hanem a parkoló kizárólagossá tételéről. Szerinte egy-két vendég érkezése
miatt nem kellene kizárólagossá tenni a parkolókat az óvoda számára.
Varga András osztályvezető: Itt nem vendégekről van szó, hanem az óvoda munkavállalóiról:
az óvodapedagógusok egyik intézményből járnak át a másikba különböző oktatásokat tartani.
Nem szeretnének parkolóhelyeket keresni. A saját területükön nem tudnak megállni azért,
mert a Kölyökmenza Kft. gépjárművei elfoglalják a helyeket.
Szegedi Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy személyes tapasztalata van arról, hogy az óvoda
pedagógusainak többször sokat kell várakozniuk a Kölyökmenza Kft. miatt. Egyet ért azzal,
hogy ne adják oda az óvodának a kért parkolókat, de szerinte szankciót kellene kiszabni a
Kölyökmenza Kft.-re.
Varga András osztályvezető: Szankcionálásra itt nincs lehetőség, mert nem közterületről van
szó.
Máté Péter bizottsági tag: Van egy konyha, ami élelmiszerellátást biztosít a városnak. Egy
vállalkozásról van szó, ami élelmiszerrel foglalkozik. Nem mondható az neki, hogy álljon meg
sokkal távolabb a bejárattól. A vállalkozásnak tudnia kell ott megállni. Parkoló nélkül engedélyt
se kapott volna a vállalkozás. Az óvoda viszont ugyanannyi joggal rendelkezik, mint a többi
óvoda. Viszont most többet akar. Javasolja ezért a kérelem elutasítását és a határozati javaslat
második pontjának elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 303/2016. (IX. 13.) határozata
a Gyermeklánc Óvoda parkoló kijelölés iránti kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés c)
pontja alapján eljárva Hollendusné Bíró Anett intézményvezető
kérelmét nem támogatja és javasolja, hogy az óvoda az intézmény
területéhez tartozó területen kezelje a dolgozók autóinak parkolását,
egyeztetve a Kölyökmenza Kft-vel és a Polgármesteri Hivatallal.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Előterjesztés az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáiról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Kővári László elnök átveszi az ülés vezetését.
Kővári László elnök: A bizottság egy korábbi határozatában megállapított egy határidőt, amit
nem tudott tartani. Javasolná ezért, hogy a bizottság módosítsa korábbi határozatának
határidejét október végéig.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az említett két utcában nem nagy felújításról van szó. Közel
1300 ember érdeke lenne a felújítás. Az Újfalussy utcában egy 75 méteres aszfaltcsere lenne
szükséges. Itt 140-nél több útburkolati hiba lett megállapítva. Úgy kellene elvégezni az
aszfaltcserét, hogy az kibírja a rendszeres buszforgalmat is. Az aszfalthibák akkorák, hogy a
jobboldali sáv helyett a baloldaliban közlekednek a járművek. Az Előhegy utcában pedig egy
140 méteres aszfaltcsere lenne szükséges. Ezt Gyurkovics János bizottsági tag még szeretne
egy közműáthelyezéssel kiegészíteni.
Märcz László igazgatóságvezető: Megemlíti, hogy az Előhegy utcánál ivóvízvezeték-cserének
is történnie kell.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elmondja, hogy a taxisofőrök ezeket az utcákat
katasztrófaként említették.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy bízza meg a bizottság a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóságot, hogy mérje fel október közepéig a város utcáit, és készítsen egy sorrendet arról,
hogy melyik utcák felújítása a legfontosabb.
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 304/2016. (IX. 13.) határozata
az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáiról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 227/2016. (VI. 14.) határozata
végrehajtásának határidejét 2016. október 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 13.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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 305/2016. (IX. 13.) határozata
a Tolna megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Tolna megyei Rendőrfőkapitányságnak (7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.) a
határvadász képzési program népszerűsítése kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 20.
Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(124. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: 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 306/2016. (IX. 13.) határozata
a Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Sternlein Egyesületnek (7100
Szekszárd, Bethlen G. u. 30.) az „Olvasás éjszakája” rendezvénye
kapcsán, a Béla király téren 3 db sátor elhelyezésének a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 20.
Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Szőlőhegy utca súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti kérelem
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A lakók elmondása szerint ugrásszerűen megnőtt a
teherautó forgalom ezen az újonnan létrehozott úton. Ez arra vezethető vissza, hogy az 56-os
útra kihelyezésre került egy kamera, amely nézi, hogy a járművek megfizették-e az útdíjat. Ezt
az 56-os utat a Szőlőhegy utcán való áthaladással ki lehet kerülni, és így nem kell útdíjat fizetni.
János Anna a Civil Kerekasztal képviselője: Elmondja, hogy érintett az adott ügyben. A
teherautók dupla kocsival viszik a nagy fákat azokon a napokon, amikor az erdőben faárusítás
van. A szobája fala három-öt méterre van az úttól, és elmondása szerint már meg van repedve,
és nemcsak az övé, hanem az utcában lakó többi személyé is.
Kővári László elnök: Indokoltnak látja a kérelem támogatását.
További 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 307/2016. (IX. 13.) határozata
a Szőlőhegy utca súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szőlőhegy utcai lakók kérelmét a Szőlőhegy utca eleje
és a Szőlőhegy utca - Szőlő utca kereszteződése közötti szakaszra,
mindkét irányból „5,5 tonnás súlykorlátozó tábla kivéve engedéllyel,
kivéve hulladékszállító jármű” kihelyezésével kapcsolatosan és felkéri
Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki mindkét irányból „5,5 tonnás
súlykorlátozó tábla kivéve engedéllyel, kivéve hulladékszállító jármű”
KRESZ táblát.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 23 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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