SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-7/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. április 03. napján (szerdán) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

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 elnökhelyettest
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 zárt ülés napirendjére a „2019. évi
„Szekszárd Város Bora” cím odaítélése” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti
szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási
rendszeréhez kapcsolódó forgalomtechnikai objektumok felmérésére és integrálására a
térinformatikai rendszerbe (I. ütem)” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
dr. Szakály Ferenc utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Az InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. közterület-használati díj mellőzése
iránti kérelme
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
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7. napirendi pont:
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
ZÁRT ÜLÉS:
8. napirendi pont:
2019. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
NYILVÁNOS ÜLÉS:
9. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti
szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Hány ilyen temetés van egy évben?
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: A tavalyi évben 48 volt, de az nem mind szekszárdi volt. Ha
Szekszárdon hal meg valaki, és nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozó nem képes
eltemetni, közköltségen el kell, hogy temessék. Ha az illető vidéki állandó lakos volt, akkor is a
város temeti el, de a költségeket át kell, hogy terheljék arra az önkormányzatra, ahol az
illetőnek az állandó lakhelye volt. A 48 elhunytból körülbelül 30-40% vidéki lakos volt.
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 116/2019. (IV.3.)
határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
számára
a
közköltségen
történő
eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő
kegyeleti
szolgáltatás
nyújtására”
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 az Önkormányzat a „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban:
köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Anhur Kegyeleti
Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 16.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. április 3.
Kővári László elnök

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

2019. április 8.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. április 10.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási
rendszeréhez kapcsolódó forgalomtechnikai objektumok felmérésére és integrálására a
térinformatikai rendszerbe (I. ütem)” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
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Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Mit kell ez alatt érteni?
Märcz László igazgatóságvezető: A tériformatikai rendszer fejlesztését.
Máté Péter bizottsági tag: Mi fog belekerülni?
Märcz László igazgatóságvezető: A terv az, hogy minden belekerül, ami közlekedéssel
kapcsolatos. Például közlekedési táblák, lámpák, gyalogátkelőhelyek.
Kővári László elnök: Egyre több helyen szembesül azzal, hogy rengeteg a felismerhetetlen
közlekedési tábla. Ennek keretében ezt is fel lehetne mérni. Frekventált helyen is van
felismerhetetlen tábla. Igalban látott egyszer olyan megoldást, hogy fóliát tesznek rá a táblára.
Így nem kell újra oszlopot és táblát venni. Utána kellene nézni annak, hogy hol lehet ezt
megszerezni. Ha van ilyen gyakorlat már, akkor a város is próbálhatná ezt követni. Véleménye
szerint sokkal olcsóbb lenne ez a megoldás.
Máté Péter bizottsági tag: Nem biztos, hogy olcsóbb lenne. Valakinek fel kell majd ezeket
ragasztani, ráadásul úgy, hogy ott is maradjon. Kérdés, hogy mennyiért végzik ezt el.
Szegedi Attila bizottsági tag: A fóliának az sem biztos, hogy jót tenne, ha kint lenne az ég alatt.
Kővári László elnök: A Bethlen Gábor utcából a templom felé jövet van kint egy tábla, de sokan
arra hivatkoznak, hogy nem is lehet látni. Így lejönnek az egyirányú utcában szembe a
forgalommal.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Rengeteg következmények nélküli táblarongálás van a városban.
Nem igaz, hogy nincs szemtanúja a rongálásnak.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a feljelentést mindig megteszik.
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 117/2019. (IV.3.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város
műszaki
nyilvántartási
rendszeréhez
kapcsolódó
forgalomtechnikai objektumok felmérésére és integrálására a
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térinformatikai rendszerbe (I. ütem)” 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 „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó
forgalomtechnikai
objektumok
felmérésére
és
integrálására a térinformatikai rendszerbe (I. ütem)”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Meridián
Mérnöki Iroda Kft-vel (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. április 03.
Kővári László elnök

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

2019. április 12.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. április 20.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
dr. Szakály Ferenc utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem indokolt a kérelem támogatása. Úgy
gondolja, hogy csak akkor lehet azon a területen nagyobb forgalom, amikor valamilyen
sportrendezvény van. Ezeknél a rendezvényeknél pedig nem kellene megtiltani a megállást.
Nem olyan nagy forgalmú az az utca.
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Kővári László elnök: Egyetért ezzel. A bizottság azt is eldöntötte már többször, hogy a
fekvőrendőr kihelyezését sem támogatja, mert az csökkentené a forgalom ütemét.
Gyurkovics János bizottsági tag: Gyakran jár ezen a területen. A Kiss János utcát elhagyva, az
emelkedőn felfelé menet nagyon ritkán van csak autó.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 118/2019. (IV.3.)
határozata
dr. Szakály Ferenc 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 dr. Szakály Ferenc utca forgalmi rendjének
módosítására irányuló kérelmet, és az abban foglalt javaslatok
megvalósítását nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az utca végén van egy korlát, amit kikerülnek az autósok. Az út
véleménye szerint nem rossz arra a forgalomra, amely ott közlekedik. A járda tényleg rossz,
azt megnézte. Túl sok járda van, amit javítani kellene, így erre egyelőre nem kerül sor. Ezen a
járdán viszont nem is közlekednek, mert a házakból kinövő bokroktól nem tudnak. Ha a lakók
szeretnék az előterjesztésben foglaltakat, akkor véleménye szerint teljesíteni lehetne, de a
fekvőrendőr kihelyezése nélkül. Egyébként, ha a bizottság a korlát kivételét eldönti, akkor
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azzal lényegiben egy kvázi fekvőrendőrt helyez ki, mert ott másmilyen lesz az útviszony.
Kérdés, hogy, ha a behajtani tilos táblához kirakják a kivéve célforgalmat, ki fogja ellenőrizni,
hogy tényleg a célforgalom hajt-e be.
Märcz László igazgatóságvezető: Más oda nem megy be, csak véletlenül.
Máté Péter bizottsági tag: Nem, mert lámpakikerülő szakasz lesz. Két hónap múlva lehet, hogy
érkezik a következő kérelem, hogy mégse szeretnék ezt a lakók.
Kővári László elnök: Az előterjesztésnek megfelelően támogatható a kérelem.
Máté Péter bizottsági tag: Nem. Fekvőrendőrt nem szabad kihelyezni.
Märcz László igazgatóságvezető: A kérelmező 20 km/h-s sebességkorlátozást is szeretne.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azt nem tartja indokoltnak.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy senki sem fog kimenni oda sebességet mérni.
Mennyibe kerül egyébként egy tábla kihelyezése?
Märcz László igazgatóságvezető: Pár tízezer forint.
Máté Péter bizottsági tag: Az utca mindkét végére kell tenni táblát. Sőt a keresztutcákba is.
Gyurkovics János bizottsági tag: Nincs keresztutca.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Viola utca a régi Prantner János utca vagy a régi Ócskó László
utca?
Máté Péter bizottsági tag: Prantner.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ott viszont sehol sincs korlát. A volt Ócskó László utca végében
van a korlát. Ott mennek a fűtéscsövek.
Máté Péter bizottsági tag: A Viola utcából mennek jobbra az utcák?
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem.
Gyurkovics János bizottsági tag: Ez az az utca, amelyikben a csövek vannak.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor nincs kereszteződés, de az utcának mindkét végébe ki kell
tenni a táblát. A sebességkorlátozó tábla kihelyezésével azért sem ért egyet, mert ebbe az utca
csak az ott lakók fognak tudni behajtani. Az ott lakók pedig biztos, hogy nem fognak gyorsan
hajtani.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy
gondoskodjon a Csengey Dénes utca és a Viola utca kereszteződésében a lezárt kihajtás
megszüntetéséről, valamint arra, hogy helyezzen ki mindkét irányból „Behajtani tilos, kivéve
célforgalom” jelzőtáblát. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a fekvőrendőr és a 20 km/h-s
sebességkorlátozó tábla kihelyezésére irányuló kérelmet utasítsa el.
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 119/2019. (IV.3.)
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 kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon arról, hogy a Csengey Dénes utca és a Viola utca
kereszteződésében a lezárt kihajtás megszüntetésre kerüljön,
továbbá, hogy helyezzen ki mindkét irányból „Behajtani tilos,
kivéve célforgalom” jelzőtáblát.
A bizottság a fekvőrendőr és a 20 km/h-s sebességkorlátozó
tábla kihelyezésére irányuló kérelmet elutasítja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Az InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. közterület-használati díj mellőzése
iránti kérelme
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ki rendelte ezt meg?
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Gyurkovics János bizottsági tag: Március 23-án került sor a közterület használatára.
Märcz László igazgatóságvezető: Nem tudja megmondani, hogy az önkormányzat csináltattae.
Kővári László elnök: Azt is el kellene dönteni, hogy következetes legyen-e bizottság. Kérdés
viszont, hogy mikor adták be a kérelmet.
Märcz László igazgatóságvezető: Ha az önkormányzat csináltatta, akkor úgyis kifizetteti vele a
cég.
Máté Péter bizottsági tag: Ennek utána kellene nézni.
Kővári László elnök: Azt is meg kellene tudni, hogy mikor adták be a kérelmet. Már több, mint
egy hete sor került a közterület használatára.
Märcz László igazgatóságvezető: Jelzi, hogy behívja az ülésre a közterület-használattal
foglalkozó kollégáját.
Máté Péter bizottsági tag: Közben pedig volt bizottsági ülés.
Kővári László elnök: Ha 23-a előtt adta be a kérelmet, akkor nem ő hibázott. Ebben az esetben
el lehet gondolkodni a díj elengedésén. Ha 23-a után adta be a kérelmet, akkor legyen
következetes a bizottság.
Märcz László igazgatóságvezető: Megkérdezte a kollégáját, és kiderült, hogy elég komoly
összeget fizet az önkormányzat ezért a munkáért.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző az ülésterembe megérkezik 8 óra 50 perckor.
Máté Péter bizottsági tag: Azt kérdezi a közterület-használati ügyintézőtől, hogy mikor
érkezett be a kérelem.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Március 19-én.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor miért nem került a március 26-i és 28-i ülés napirendjére?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Az új rendelet alapján meg kell kérnie az
igazolást arról, hogy a kérelmezőnek nincsen köztartozása. Az igazolást viszont csak április 1.jén kapta meg. Addig nem írhat előterjesztést, amíg nem kapja meg az adóigazolást.
Máté Péter bizottsági tag: Mennyiért készíti el a cég a tanulmányt?
Märcz László igazgatóságvezető: 15 millió forintért.
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Máté Péter bizottsági tag: Ez esetben javasolja a kérelem elutasítását.
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 120/2019. (IV.3.)
határozata
az InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft.
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
InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. lakossági
közlekedési szokások felmérése kapcsán benyújtott, a közterület
használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 3.
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Elég régi dátumok szerepelnek az előterjesztésben.
Kővári László elnök: Igazából nem a közterület-használati díjról dönt a bizottság, hanem egy
büntetésről. A kérelmező nem 10 m2-t, hanem 50-t használt. Ezért jött össze neki ez a
büntetés, amelyből nem fizetett meg semmit.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Elmondja, hogy a Gazdasági Igazgatóság
minden évben küld fizetési felszólítást a kérelmezőnek. Eddig soha nem reagált rá a
kérelmező, idén viszont visszaküldte a felszólítást úgy, hogy aláhúzta, hogy nem ismeri el a
tartozást, és a helyzetére való tekintettel kéri a díj elengedését.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Azóta árult fenyőfát?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Elévülésről ebben az esetben lehet beszélni? Igaz azzal, hogy a
kérelmező válaszolt a felszólításra, felélesztette a követelési igényt.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Nem tudja, hogy ezek az ügyek hány év alatt
évülnek el, de véleménye szerint a Gazdasági Igazgatóság nem küld értesítést akkor, ha
elévült.
Máté Péter bizottsági tag: Ha minden évben lett felszólítás küldve, akkor nem évül el. Attól,
hogy a kérelmező nem válaszol, még nem évül el.
Kővári László elnök: Véleménye szerint nem kellene teljesen elengedni ezt az összeget, de
figyelemmel kellene lenni a kérelmező egészségügyi állapotára is.
Máté Péter bizottsági tag: A 2007-es bírság mekkora volt?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: 600.000 forint az, amire meg lett büntetve
2008-ban. Ez az összeg nem képződött, hanem ennyi lett akkor.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint szükség van a karácsonyfa árusokra.
Kővári László elnök: Ha a bizottság fenntartja a 600.000 forint megfizetését, mi a realitása
annak, hogy meg is fizeti a kérelmező?
Szabó Zsolt bizottsági tag: Semmi. Nem lehet majd behajtani rajta.
Máté Péter bizottsági tag: Végrehajtást lehet kezdeményezni? Kell hozzá bíróság?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Elvileg nem kell hozzá a bíróság, ezt most
vizsgálja a Jogi Osztály. A közterület-használati díjtartozás adók módjára valószínű, hogy
behajtható lesz. Az a kérdés, hogy az önkormányzati adóhatóság vagy a NAV hajtja-e be.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint egy meghatározott összeget kellene kifizettetni
vele a megadott időn belül. Kié a bírság?
Märcz László igazgatóságvezető: Az önkormányzaté. Ez igazából nem bírság. Az elmaradt díj
ennyi lenne a számítások alapján. A kérelmező igazából tudta, hogy mennyi lenne az a díj,
amelyet meg kellene fizetnie.
Máté Péter bizottsági tag: 12 év nagyon hosszú idő.
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Märcz László igazgatóságvezető: Igen, az is lehet, hogy a kérelmező képtelen kifizetni ezt az
összeget.
Kővári László elnök: A részletfizetés sem lenne jó megoldás.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint 100.000 forintot kellene megfizettetni a
kérelmezővel. A befizetésre meg kellene állapítani egy határidőt. Ha eddig az időpontig nem
teljesíti a kérelmező, akkor el kell indítani a végrehajtást.
Märcz László igazgatóságvezető: A végrehajtást a teljes összegre?
Máté Péter bizottsági tag: Igen.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ezt a javaslatot támogathatónak érzi.
Märcz László igazgatóságvezető: Nem tudja, hogy ez az egész mennyire volt dokumentálva.
így kérdés, hogy hogyan bizonyítható ez az egész, ha a kérelmező nem ismeri ezt el.
Szegedi Attila bizottsági tag: A bíróságon nem biztos, hogy megáll ez az egész.
Máté Péter bizottsági tag: Már abban az időben is volt fényképező gép.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Hány napos határidőt szeretne a bizottság
megállapítani?
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint május 15-ig kellene megfizettetni a
kérelmezővel.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: A 600.000 forint megállapításáról igazából 15
napon belül fellebbezhetett volna a kérelmező.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 600.000 forint összegű közterület-használati
díjból engedjen el 500.000 forintot, amennyiben a kérelmező a fennmaradó 100.000 forint
díjfizetési kötelezettségét 2019. május 15-ig teljesíteni. A díjfizetési kötelezettség
elmulasztása esetében javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a
végrehajtási eljárás megindítására a teljes, 600.000 forintos összeg iránt.
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 121/2019. (IV.3.)
határozata
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Völgyesi Imre 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, Völgyesi
Imre közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
megtárgyalta, és a 600.000 forint összegű közterület-használati
díjból 500.000 forintot elenged, amennyiben a kérelmező a
fenmaradó 100.000 forint díjfizetési kötelezettségét 2019. május
15-ig teljesíteni. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása
esetében a bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt a
végrehajtási eljárás megindítására a teljes, 600.000 forintos
összeg iránt.
Határidő:
Felelős:

2019. április 3.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Elmondja, hogy beszélt az egyesület elnökével, aki jelezte neki, hogy az
egyesület működéséhez szükséges autóval kapcsolatban több költség is felmerült. Az
egyesület elnöke 150.000 forint iránt nyújtott be kérelmet, viszont ő 200.000 forintot
javasolna. A másik 300.000 forintot meg valamikor később kapná meg az egyesület. A
költségvetési rendeletben elkülönített sora van az egyesületnek, 500.000 forint összegben. Így
a bizottsági keretből nem nyújtana támogatást.
Máté Péter bizottsági tag: Ha 150.000 forintot kért az egyesület, akkor annyit kellene adni.
Kővári László elnök: De felhívta az elnök telefonon, és akkor jelezte neki, hogy szükségük van
a pénzre.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelem 150.000 forintról szól, annyiról kellene döntenie a
bizottságnak. Attól, hogy az egyesület elnöke felhívott valakit telefonon, még nem kell emelni
a kérelemben szereplő összegen.
Kővári László elnök: Nem ez az első olyan alkalom, hogy valakit felhívnak a bizottság tagjai
közül telefonon, és információt adnak neki az egyesülettel kapcsolatban a pontosítás
érdekében. Az egyesület elnöke nem tudta, hogy a költségvetési rendeletben el van különítve
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részükre 500.000 forint. Ha ezt tudta volna, akkor lehet, hogy eleve 200.000 forintot kért
volna.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Lehet hivatkozni arra, hogy személyes információcsere alapján így
döntött a bizottság.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Polgármesteri Hivatalnak, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 504.4.2
előirányzatában szereplő, az egyesületet megillető 500.000 forintos összegből 200.000 forint
erejéig gondoskodjon a támogatói okirat elkészítéséről és a támogatási összeg átutalásáról.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság a 2019. évi bizottsági keret terhére ne nyújtson
támogatást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 122/2019. (IV.3.)
határozata
a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szőlő-Szem Mozgalom Civil
Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta, és
javasolja a Polgármesteri Hivatalnak, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének
505.4.2 előirányzatában szereplő, az egyesületet megillető
500.000 forintos összegből 200.000 forint erejéig gondoskodjon
a támogatói okirat elkészítéséről és a támogatási összeg
átutalásáról.
A bizottság a 2019. évi bizottsági keret terhére nem nyújt
támogatást.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

A bizottság 9 óra 04 perctől 9 óra 09 percig zárt ülést tartott.
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A bizottság a zárt ülés befejeztével- 9 óra 09 perctől- nyilvános ülésen folytatja munkáját az
elfogadott napirend szerint.
9. napirendi pont:
Egyebek
Szabó Zsolt bizottsági tag: A sétáló utcában rendszeresen állnak a kocsik, így véleménye
szerint ez nem sétáló utca. Nem is megy annyira szívesen rajta, nehogy elüssék. A másik, amit
szeretne még megjegyezni, az a díszvirág tartó, amely mészkő vagy márvány lapokkal van
burkolva, és a szétesés állapotában van már nagyon régóta. Ezzel is kellene valamit csinálni,
mert minél tovább lesz halogatva, annál rosszabb állapotba fog kerülni, és annál többe fog
kerülni. Nem érti, hogy a sétáló utca mitől sétáló utca. Ki van táblázva, de senkit nem érdekel.
Tegnap is terepjárók álltak ott. A rendőrséget nem lehetne felszólítani arra, hogy fokozott
ellenőrzést tartson? Már évek óta mondja ezt.
Kővári László elnök: Ezt jelezni fogja a rendőrkapitány úrnak.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Vannak olyan személyek, akiknek senki nem mer szólni, hogy ne
közlekedjenek ott autókkal.
Kővári László elnök: Az oszlopos megoldás nem működik?
Märcz László igazgatóságvezető: Működik, de át is kellene helyezni. Volt már itt azzal
kapcsolatban törekvés, hogy a piac felől is fel legyen téve egy sorompó. Nem tudja, hogy a
bizottság tagjai erre emlékeznek-e.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Igen.
Märcz László igazgatóságvezető: Akkor csak azok tudnának behajtani, akiknek engedélyük
van. A pollert is át kellene rakni.
Máté Péter bizottsági tag: Sok személynek van ide behajtása, mindenkinek nem tud az
önkormányzat behajtási jogosultságot adni. Mindenkinek nem lehet adni távirányítót. Az első
elképzelés nem működött.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Vegye meg a távirányítót.
Máté Péter bizottsági tag: Vegye meg a pénzszállító, a kukásautó, az ott lakó, az ott irodával
rendelkező és az oda árut szállító beszállító is? Az Obsitos háznál például irodák vannak az alsó
szinten. Sehonnan nem lehet megközelíteni, csak innen.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A gyakorlat alapján ők 15 percig használják csak. Nem ezekkel van
a gond.
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Máté Péter bizottsági tag: Ő nem erről beszél, hanem a sorompó felszereléséről. Ez drasztikus
lenne, mert így nem tudnának bemenni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Elégedetlenségét fejezi ki az ülés vezetésével kapcsolatban.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 14 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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