SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-34/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. november 13-án 14 óra 08 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, dr. Fajszi Lajos, Ilosfai
Gábor bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

dr. Tóth Csaba Attila, Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Csernus Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
dr. Horváth Kálmán önkormányzati képviselı
Märcz László igazgatóságvezetı
Herr Teréz fıépítész
Pap Zoltán osztályvezetı
Varga András osztályvezetı
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke
Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal képviselıje
Tóthi János MSZOSZ képviselıje
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı, jegyzıi megbízott

Meghívottak:

Sárközi János József SZRNÖ elnök
Nagy Tibor Polip Bt. képviselıje
Kissné Hóner Magdolna Babits Mihály Mővelıdési Ház
Gaálné Hoffercsik Dóra Mentálhigiénés Mőhely képviselıje
Bodor Tibor kérelmezı

Csillagné Szánthó Polixéna, a Humán Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 2
tag van jelen, a bizottság határozatképtelen. Az elnök és a jelenlévı másik bizottsági tag, dr.
Horváth Kálmán tanácskozási joggal vesz részt az ülésen.
Kıvári László, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4
tag van jelen, a bizottság határozatképes. Tekintettel arra, hogy a Humán Bizottság
határozatképtelen, a meghirdetett együttes ülés helyett Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági ülés kerül
megtartásra. Az ülést 14 óra 08 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja, hogy a 187. és a 186. sz. bizottsági elıterjesztés elsı és második
napirendként kerüljön megtárgyalásra, valamint javasolja, hogy a 190. és 191. sz. bizottsági
elıterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra tekintettel arra, hogy a nyilvános ülésen történı
tárgyalás üzleti titkot sértene. Javasolja a 177. sz. bizottsági elıterjesztés napirendrıl történı levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./ napirendi pont
Javaslat a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetésére, bıvítésére
(187. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont
A Mentálhigiénés Mőhely (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) kérelme
(186. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
Merkl Krisztina területvásárlási kérelme
(188. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
4./ napirendi pont
Pince utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti kérelem
(180. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
5./ napirendi pont
Kérelem játszótér megszüntetésére
(181. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
6./ napirendi pont
Ybl Miklós utca – Bezerédj utca APEH elıtt forgalmi rend megváltoztatása
(182. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Dicenty D. utcai út- és csapadékvíz elvezetés ügye
(183. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont
Tájékoztató a fedett buszváró nélküli buszmegállók felmérésérıl
(184. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirendi pont
Mozgáskorlátozott parkolók felmérése a városban, valamint mozgáskorlátozott tábla
kihelyezése iránti kérelmek
(185. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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10./ napirendi pont
Bogos Pál vételár mérséklési kérelme
(189. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirendi pont
Szelektív hulladékgyőjtı szigetek kihelyezése
(192. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
(170. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
Zárt ülés
13./ napirendi pont
Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására
(190. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató
14./ napirendi pont
Kérelem parkolási szolgáltatási díj mértékének csökkentésére
(191. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató

1./ napirendi pont
Javaslat a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetésére, bıvítésére
(187. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Fontos lenne, hogy a Garay téren programok legyenek advent idején.
Nagy Tibor: Az advent idejére a térre kitelepülı kereskedık képviselıjeként elmondja, hogy a
programszervezés nem tartozik egyik kereskedı mőködési engedélyébe sem, így nem tudják vállalni a
programok megvalósítását.
Csillagné Szánthó Polixéna: 2007 óta minden évben volt esténként 1-2 órás program. Azonban a
városi kórusok, intézmények nem szívesen állnak ki a hidegbe, fedett színpad sincsen. A tavalyi évben
két alkalommal volt nagyobb rendezvény, azonban ez kevés, több kellene. Jó volna, ha délelıttıl estig,
minden nap lenne zene a téren, amely karácsonyi hangulatot teremt. Ehhez azonban szerzıi jogdíjat
kellene fizetni, de a szőkös költségvetési keretek idén nem teszik lehetıvé. Javasolja, hogy a
költségekbıl a kereskedık is vállaljanak részt, hiszen ha van mősor, illetve zene, több ember jön a
térre, így több a potenciális vásárló is.
Kissné Hóner Magdolna: A rendezvény megvalósítása pár éve került a Mővelıdési Házhoz.
Készültek már korábban számítások a zenére vonatkozóan, azonban meglehetısen drága, 5.000 Ft/este
a hangosítás díja. A családokon és a fellépık kísérıin kívül sajnos nagyon kevesen látogatnak ki a
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rendezvényekre. Ahhoz, hogy növelni lehessen a látogatók számát, profi fellépıkre lenne szükség,
illetve kellene egy színpad is, hiszen a téren állva nem látszanak az elıadók. Az ünnepélyes megnyitó
december 3-án lesz három iskola részvételével. Idén is megjelent egy programsoroló, amely
tartalmazza a városi, adventi kulturális programokat.
Gaálné Hoffercsik Dóra: December 6-tól az iskolák, egyesületek kisebb mősorokat fognak adni. És
nem csak szekszárdiak, hanem környékbeliek is. A fellépést mindenki térítésmentesen vállalja, sıt,
van olyan is, aki még ajándékot is hoz. Mindössze a hangosítás megvalósításához lesz szükségük egy
pavilonra.
Dömötörné Solymár Orsika: A civil szervezetek is vállaltak két fellépést: december 7-én és 21-én.
dr. Fajszi Lajos: Mindenképpen szükség lenne a zene megvalósítására. Véleménye szerint az illetékes
szerv alkuképes lenne a szerzıi jogdíj fizetéssel kapcsolatban. Ezzel több embert lehetne a térre
csábítani.
Máté Péter: A befolyó bérleti díjakból ki lehetne fizetni a jogdíjakat, a civilek hangosításával pedig
meg lehetne oldani az egész napos zenét.
Kissné Hóner Magdolna: A Sportcsarnoknak van színpada, esetleg azt el lehetne kérni.
Kıvári László: Javasolja, hogy a 2012. évi karácsonyi vásár közterület-használati díját a
Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság a Garay tér és a Szent István tér 2012. évi
díszkivilágításának, a fenyıfa díszeinek bıvítésére és üzemeletetésére, a betlehemi szoborcsoport
felállítására, valamint az advent idejére a téren állandó zenei aláfestés biztosítására használja fel.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Garay térre az advent idıszakában kitelepülı kereskedıkkel, hogy vállaljanak részt a zenei aláfestés
biztosításában anyagi hozzájárulással, valamint hogy egyeztessen a civil szervezetekkel, az általuk
használt erısítık igénybe vételére vonatkozóan.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot-az elhangzott kiegészítésekkel együtt, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
351/2012. (XI.13.) GPB határozat
A karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése, bıvítése, adventi
rendezvények támogatása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja, hogy a 2012. évi karácsonyi vásár közterülethasználati díját a Városüzemeltetési és fejlesztési
Igazgatóság a Garay tér és a Szent István tér 2012. évi
díszkivilágításának, a fenyıfa díszeinek bıvítésére és
üzemeletetésére, a betlehemi szoborcsoport felállítására,
valamint az advent idejére a téren állandó zenei aláfestés
biztosítására használja fel.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel
a kapcsolatot a Garay térre az advent idıszakában
kitelepülı kereskedıkkel, hogy vállaljanak részt a zenei
aláfestés biztosításában anyagi hozzájárulással.
3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
egyeztessen a civil szervezetekkel, az általuk használt
erısítık igénybe vételére vonatkozóan.
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Határidı: 2012. december 6.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont
A Mentálhigiénés Mőhely (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) kérelme
(186. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja az elengedést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
352/2012. (XI.13.) GPB határozat
A Mentálhigiénés Mőhely (7100 Szekszárd, Szent István tér
10.) kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a
Mentálhigiénés Mőhelynek (7100 Szekszárd, Szent István tér
10.) az „Élı szeretetet embertársaiknak” címő rendezvény
keretében a Garay téren lévı 1 db pavilon bérleti díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a pavilon bérleti
díjának megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
Az elnök az ülést 14 óra 35 perckor felfüggeszti.
A bizottság a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottsággal való együttes ülésén meghozta a 353-356/2012.
(XI.13.) GPB határozatait.
A bizottság zárt ülésen meghozta 357-358/2012. (XI.13.) GPB határozatait.
Az elnök-helyettes a nyílt ülést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Közbiztonsági Ideiglenes
Bizottság együttes ülését, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság zárt ülését követıen 15 óra 57
perckor ismét megnyitja. Az elnök-helyettes megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van,
a bizottság határozatképes.
5./ napirendi pont
Merkl Krisztina területvásárlási kérelme
(188. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
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Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság most ne döntsön a kérelmet illetıen, hanem kérjen be a
kérelmezıtıl egy részletes tervet az elképzeléseivel kapcsolatban.
Herr Teréz: Annyi döntést azonban mindenképpen hoznia kellene a bizottságnak, hogy szándékában
áll értékesíteni az ingatlant, valamint érdemes lenne egy irányárat meghatározni.
Máté Péter: Nem javasolja ár meghatározását, azonban a szándék kinyilvánítását elfogadhatónak
tartja, továbbá javasolja a részletes elképzelés bekérését a terület hasznosítására vonatkozóan.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kıvári László elnök 16 óra 05 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
359/2012. (XI.13.) GPB határozat
Merkl Krisztina területvásárlási kérelme
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Merkl
Krisztina területvásárlási kérelmét – a 2563/5. hrsz-ú
önkormányzati közterület egy részére vonatkozóan elviekben támogatja, eladási szándéka fennáll a szóban
forgó terület tekintetében.
2. A Bizottság további egyeztetéseket tart szükségesnek az
ügyben, ezért felkéri a fıépítészt, hogy a kérelmezıtıl
kérjen be részletes elképzelést a terület hasznosítására
vonatkozóan.
Határidı: 2012. december 15.
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
Az elnök átveszi az ülés vezetését.
6./ napirendi pont
Pince utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti kérelem
(180. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Egyetért a lezárással. Minden jó úgy, ahogy jelenleg van.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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360/2012. (XI.13.) GPB határozat
Pince utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti
kérelem
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva
Török Péter kérelmét nem támogatja.
Határidı: 2012. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Kérelem játszótér megszüntetésére
(181. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Ismerteti a kérelem tartalmát. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal mérje fel a két
szomszédos tömbben lakók véleményét is a megszüntetéssel kapcsolatban és ennek ismeretében, a
demokrácia elvének figyelembe vételével döntsön a bizottság.
Kérdés nem hangzott el.
Tóthi János: Elmondja, hogy a gyerekek szokták használni a szóban forgó játszóteret és nem is érti a
lakók álláspontját. Azonban amennyiben megszüntetésre kerülne a játszótér, akkor javasolja, hogy a
hinta kerüljön a Barátság utcai játszótérre, illetve a padok a körzet orvosi rendelıihez.
Herr Teréz: Az alapprobléma nem a játszótérrel van, hanem az oda járó fiatalokkal, akik nem a
rendeltetésének megfelelı célra használják. A megszüntetés nem fogja megoldani ezt a problémát.
Märcz László: A probléma nem csak itt jelentkezik, hanem a város más játszóterein is. Véleménye
szerint az ellenırzéseket kellene fokozni.
Bodor Tibor: Az utóbbi idıben megváltoztak a fiatalok szórakozási szokásai. A lakók pihenése nem
biztosított nyáron.
dr. Tóth Csaba Attila: Azt is meg kellene vizsgálni, hogy mennyi gyerek lakik az érintett területen és
a környéken, aki potenciális használója lehet a játszótérnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
361/2012. (XI.13.) GPB határozat
Kérelem játszótér megszüntetésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Bodor Tibor
kérelmét, a Szekszárd, Alisca u. 11-13. sz. háztömbök között
elhelyezett játszótér megszüntetésére vonatkozóan. A Bizottság
felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési
Igazgatóságát, hogy mérje fel a két szomszédos épülettömbben
lakók álláspontját a játszótér megszüntetésére vonatkozóan. A
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Bizottság a többségi vélemény ismeretében kívánja meghozni
döntését.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

8./ napirendi pont
Ybl Miklós utca – Bezerédj utca APEH elıtt forgalmi rend megváltoztatása
(182. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy az Ybl Miklós utca felıl engedélyezze a bizottság a behajtást a NAV
elıtti felüljáróra, a Bezerédj utca irányába – a Béla király tér átalakítási munkálatainak idejére.
Kıvári László: Ki kell helyezni az Ybl M. utcába egy „Forgalmi rend változás” táblát. Illetve az egyéb
szükséges táblákat.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
362/2012. (XI.13.) GPB határozat
Ybl Miklós utca – Bezerédj utca APEH elıtt forgalmi rend
megváltoztatása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott
felhatalmazás alapján eljárva az Ybl M. u. – Bezerédj u.
forgalmi rendjének módosítására vonatkozó javaslatot
támogatja. Az Ybl Miklós utca felıl engedélyezi a behajtást
a NAV elıtti felüljáróra, a Bezerédj utca irányába – a Béla
király tér átalakítási munkálatainak idejére.
2. A
Bizottság
felkéri
a
Polgármesteri
Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát a szükséges
közlekedési táblák elhelyezésére, illetve eltávolítására.
Határidı:2012. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
Szabó Zsolt bizottsági tag 16 óra 26 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
9./ napirendi pont
Dicenty D. utcai út- és csapadékvíz elvezetés ügye
(183. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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Máté Péter: Miért vette át az önkormányzat?
Herr Teréz: A tulajdon mindig az önkormányzaté volt.
Märcz László: Vannak olyan lakók az utcában, akik ezt nem akarják, személyes ellentétek is vannak.
Kıvári László: Akkor járunk jobban, ha engedünk a kéréseknek, követeléseknek vagy akkor, ha nem
és jogi útra terelıdik a dolog?
Herr Teréz: Véleménye szerint érdemes emiatt perbe menni.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Az önkormányzat akár felperes is lehet, hiszen a korábbi tulajdonos nem teljesítette az
egyezségben foglaltakat.
Märcz László: Most abban kellene döntenie a bizottságnak, hogy a jogi képviselı által kért dolgokban
mi a véleménye a bizottságnak.
Kıvári László: Nem javasolja a kérelemben foglalt pontok egyikének sem a támogatását, javasolja,
hogy a bizottság mindegyik pontot utasítsa el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy értesítse ki az érintett
ingatlantulajdonosokat a Letenyei László korábbi tulajdonossal kötött megállapodás tartalmáról.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
363/2012. (XI.13.) GPB határozat
Dicenty D. utcai út- és csapadékvíz elvezetés ügye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Dicenty
D.
utcai,
építıközösségbe
tömörült
ingatlantulajdonosok kérelmét illetıen az alábbi döntéseket
hozza:
-

-

a 977/7 és 977/3 hrsz-ú utak önkormányzati
üzemeltetésre történı átvételéhez nem járul hozzá;
az építıközösség esetében az egy egységre jutó 500.000
Ft összeget nem fogadja el a 977/7 hrsz-ú út szilárd
burkolattal történı ellátásával kapcsolatban;
a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek
megtérítését nem vállalja;
nem támogatja, hogy a 977/3 hrsz-ú út szilárd
burkolattal történı ellátásának megvalósításához
szükséges önerı összegébıl az önkormányzat átvállalja
az építıközösség egy egységre jutó hányadát.

2. A
Bizottság
felkéri
a
Polgármesteri
Hivatal
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy
értesítse ki az ingatlantulajdonosokat az önkormányzat által
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Letenyei
László
korábbi
megállapodásokban foglaltakról.

tulajdonossal

kötött

Határidı: 2012. november 30.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirendi pont
Tájékoztató a fedett buszváró nélküli buszmegállók felmérésérıl
(184. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli tájékoztató tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Azt kellene felmérni, hogy melyik irányban nagyobb a forgalom az egyes busz
útvonalak esetében.
Tóthi János: Sajnálja, hogy kimaradt a Május 1. utcai buszmegálló.
Märcz László: Ebben az évben még csak tervek vannak, költségvetés majd jövıre lesz. Tehát
változhat a megállók összetétele a jelenlegi elképzelésekhez képest.
Varga András: Érdemes lenne bevonni a Mahirt is, hiszen reklámfelületnek minısülnek a fedett
buszvárók, tehát elképzelhetı, hogy át tudná vállalni a költségek egy részét.
Máté Péter: Mindenképpen kerüljön megkeresésre.
Kıvári László: Javasolja azt a formát, amely az elıterjesztésben szerepel. Kerüljön be továbbá a
Május 1. utca, a Tartsay utcában mindkét irány, valamint kerüljön felmérésre az is, hogy párhuzamos
megállók esetében melyik a fı irány, hol van több felszálló utas. A végleges számról csak jövıre lehet
döntést hozni. Javasolja, hogy az észrevételeket vegye számításba a Hivatal.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
364/2012. (XI.13.) GPB határozat
Tájékoztató a fedett buszváró
felmérésérıl

nélküli

buszmegállók

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a fedett buszváró nélküli
buszmegállók felmérésérıl szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
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11./ napirendi pont
Mozgáskorlátozott parkolók felmérése a városban, valamint mozgáskorlátozott tábla
kihelyezése iránti kérelmek
(185. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy most ne döntsön a bizottság a kérelmek tekintetében, térjen rá vissza
helyszíni bejárást követıen.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
365/2012. (XI.13.) GPB határozat
Mozgáskorlátozott parkolók felmérése a városban, valamint
mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelmek
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi kérelmek
megtárgyalására a helyszín megtekintését követıen kíván
visszatérni:
1. Hászné Veszprémi Katalin (Szekszárd, Hunyadi u. 6. sz.
alatti lakos)
2. Losonczi Sándor (Szekszárd, Gróf Pál u. 20. sz. alatti lakos)
3. Patkós István (Szekszárd, Zöldkert u. 12. sz. alatt
Határidı: 2012. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
12./ napirendi pont
Bogos Pál vételár mérséklési kérelme
(189. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság továbbra is tartsa fenn az ajánlatát.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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366/2012. (XI.13.) GPB határozat
Bogos Pál vételár mérséklési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1.1.4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
megerısíti a 255/2012. (VII.31.) GPB számú határozatban
foglaltakat és Bogos Pál vételár mérséklési kérelmét elutasítja.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı
13./ napirendi pont
Szelektív hulladékgyőjtı szigetek kihelyezése
(192. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Javasolja, hogy a Mátyás király utcának a Zrínyi és
Rákóczi utca közötti szakaszára és az Alkotmány utcai lakótelephez mindenképpen kerüljön
kihelyezésre szelektív hulladékgyőjtı sziget.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Fajszi Lajos: A Match parkolóban és a Toyota szalon mögött lévı szigetek kapacitása kevés az
igényekhez képest. Érdemes lenne ezen helyek valamelyikén dupla mennyiségben kihelyezni.
Máté Péter: Családi házas övezetekben kéthetente elviszik a hulladékgyőjtésnél a szelektív hulladékot
is. A társasházas részeken kellene mindenképpen bıvíteni.
Kıvári László: Javasolja az alábbi helyekre szelektív hulladékgyőjtı sziget kihelyezését:

- Mátyás király utcának a Zrínyi és Rákóczi utca közötti szakaszára
- Alkotmány utcai lakótelephez
- X.sz. választókerület – a képviselı által választott helyre.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
367/2012. (XI.13.) GPB határozat
Szelektív hulladékgyőjtı szigetek kihelyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi helyszínekre
javasolja kihelyezni a meglévı 3 db szelektív hulladékgyőjtı
szigetet:

-

Mátyás király utcának a Zrínyi és Rákóczi utca
közötti szakaszára
Alkotmány utcai lakótelephez
X.sz. választókerület – a képviselı által választott helyre.
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Határidı: 2012. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
14./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
(170. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
dr. Kajos Nikolett: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
368/2012. (XI.13.) GPB határozat
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának lejárt
határidejő határozatainak végrehajtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az 52/2012.
(II.28.); 64/2012. (III.20.); 165/2012. (V.22.); 179-185,189192,194/2012. (VI.12.); 196-215,218-224/2012. (VI. 26.); 225233,237-240/2012. (VII.10.); 241-252,256-258/2012. (VII.31.);
259-260,262-272/2012. (VIII.28.); 273-276,282-288/2012.
(XI.11.); 289-304, 306-314/2012. (XI.25.) GPB határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Bizottság a 72/2012. (III.28.) GPB határozat
végrehajtására elıírt határidıt 2012. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
3.
A Bizottság a 158/2012. (V.22.) GPB határozat
végrehajtására elıírt határidıt 2012. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság vegye napirendre az „Alkony utca közlekedési rendjének
rendezése” c. szóbeli elıterjesztést, tekintettel arra, hogy szükséges a korábbi határozat visszavonása a
témában.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatát, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott.
15./ napirendi pont
Alkony utca közlekedési rendjének rendezése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság vonja vissza a GPB határozatát, és az Alkony utca
közlekedési rendje ne kerüljön megváltoztatásra, maradjon abban a formában, ahogy jelenleg van.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
369/2012. (XI.13.) GPB határozat
347/2012. (X.30.) GPB határozat visszavonása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 347/2012. (X.30.) GPB
határozatát visszavonja. A Bizottság továbbra is fenn kívánja
tartani az Alkony utca jelenlegi közlekedési rendjét.
Határidı: 2012. november 13.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 16 óra 59 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök
Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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