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2015. október 13-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Märcz László igazgatóság-vezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
A Mátyás király utcai lakosok kérelmével kapcsolatosan a Bizottság az alábbi határozatot
hozta a 2015. május 18-i ülésén:
1. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Mátyás király utcában a Petőfi
utca-Csaba utca-Árpád utca kereszteződésében a gyalogátkelőhely kialakításának
lehetőségét vizsgálja meg és készítsen költségvetési kalkulációt a létesítésről.
2. A Bizottság nem támogatta a Mátyás király utcában 30-as sebességkorlátozó tábla és
fekvőrendőr kihelyezését.
3. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Gyakorló Iskola mellé parkolók
kialakítását vizsgálja meg és készítsen költségvetési kalkulációt létesítéséről.
4. A Bizottság – nem önkormányzati terület lévén szó - hatáskör hiányában nem
támogatta a Gyakorló Óvoda előtti zöldterületen játszótér kialakítását.
Az 1. pont tekintetében a Mátyás király utcában mindhárom csatlakozó utca esetén
létesíthető gyalogátkelőhely. A gyalogátkelőhely legideálisabb helye a Csaba utca - Gyakorló
Iskola – PTE Kollégium előtti összekötő járda vonalában lenne. A kivitelezés, tervezés,
engedélyeztetés kb. 1 évet venne igénybe és a beépített anyagoktól függően 1-1,5 millió
forint lenne a bekerülési költség. A kialakítás jelentős átalakításokkal járna és parkolókat
kellene megszűntetni a gyalogátkelőhely beláthatósága miatt. Pontos költséget az
engedélyes, kiviteli tervek esetén tudunk megadni.
Máté Péter tanácsnok, valamint dr. Haag Éva alpolgármester helyszíni bejárást végzett, mely
bejárást követően célszerűbb, gyorsabb és gazdaságosabb megoldást javasoltak. A fent
említett helyen (Csaba utca-Tinódi utca összekötő járda vonalában) kerüljön kialakításra a
Szent-Györgyi Albert utcához hasonlóan egy fekvőrendőr. A fekvőrendőr nem engedély
köteles, azonnal megvalósítható, bekerülési költséges 900 ezer forint.
A határozat 3. pontja tekintetében tájékoztatom a Bizottságot, hogy összesen 11 db
gyepkőrácsos parkoló alakítható ki az utcában, melynek bekerülési költsége 800.000 Ft + Áfa.
Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2015. október 8.
Märcz László
Igazgatóság-vezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Mátyás király utcai
lakosok gyalogátkelőhely létesítési, illetve parkoló kialakítási kérelme kapcsán készített
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
…………………………………………………………………………………………………………………….............................
Határidő: 2015. október 31.
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