SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLETE
Iktatószám: IV./B/11-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági
Tanácsadó Testületének 2017. január 26. (csütörtök) napján 13 órakor a Vármegyeháza
dísztermében (Béla király tér 1.) megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Ferencz Zoltán elnök
Kővári László tag,
Dr. Pilisi Gábor tag,
Császár János tag,
Kiefaber Gábor tag,
Kovács Béla tag,
Sikabonyi Péter tag.

Távolmaradását jelezte:

Máté Péter és Himpli Gábor tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: Varga András osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Szunyogh Gábor közbiztonsági referens.

Ferencz Zoltán elnök megállapítja, hogy a 9 tagú testületből 7 tag van jelen, a testület
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Ferencz Zoltán elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet
a testület - melynek létszáma 7 fő - 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére

(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
2. Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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3. Kérelem a Május 1. utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
4. Tájékoztatás a középmagas épületeknél a megállni és várakozni tilos területeken a
parkoló járművek problémájáról
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kiefaber Gábor kirendeltség vezető
5. Belterületi égetések szabályozása
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kiefaber Gábor kirendeltség vezető
6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közbiztonsági Stratégiájának megalkotására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor c. r. ezredes, kapitányságvezető

1. Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Ferencz Zoltán elnök: Märcz László igazgatóságvezető távollétére tekintettel felkéri Varga
András osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság átruházott
hatáskörébe tartozik a város közútjai forgalmi rendjének kialakítása. Ennek kapcsán érkezett
három lakossági megkeresés az Önkormányzathoz. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság úgy
ítélte meg, hogy ezeket a kérelmeket előzetesen véleményezze a Közbiztonsági Tanácsadó
Testület. Az első napirendi pont kapcsán a Táncsics köz egyik lakója jelezte, hogy az út jobb
oldalán várakozó gépjárművek akadályozzák a beláthatóságot, és ezáltal a közlekedés
biztonságát is veszélyeztetik, ezért javasolta egy „Megállni tilos” tábla kihelyezését a Táncsics
utca 28. számú épület elé. Egy 10 méteres kiegészítő táblával javasolja a tábla kihelyezését.
Kővári László tag: Fontos lenne, hogy próbáljanak érvényt szerezni a tábláknak.
Varga András osztályvezető: Az elmúlt időszakban negyven intézkedést hajtott végre a
Közterület-felügyelet, a helyszíni bírságolások folyamatosan zajlanak az Ybl Miklós utcában,
de nem lehet ott a Közterület-felügyelet a város egész területén. Elsősorban a jogkövető
magatartásra kell szorítkozni, és azt elvárni az állampolgároktól, hogy próbálják betartani a
szabályokat.
Kővári László tag: Javasolja, hogy a Szekszárdi Vasárnapban jelenjen meg egy felhívás,
melyben felhívják a lakosság figyelmét a jogkövető magatartás fontosságára.
dr. Pilisi Gábor tag: Jól értette, hogy egy hét alatt negyven bírságolást történt?
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Varga András osztályvezető: Az elmúlt héten összesen negyven intézkedés volt, ebből
megoszlott a parkolásért bírságoltak száma.
Dr. Pilisi Gábor tag: Nagyon jó ötletnek tűnik, hogy erről szerezzen tudomást a város lakossága
és a Szekszárdi Vasárnapot elég sokan olvassák. Ebben a példában azt látja, hogy a
jogkövetéssel van probléma. Az elmaradhatatlansága a büntetésnek sokkal nagyobb
visszatartó erő, mint a mértéke.
Varga András osztályvezető: Az Ybl Miklós utcában nem elsősorban a szekszárdi lakosokkal
van probléma, inkább a vidékről érkezőkkel, a Szekszárdi Vasárnap hozzájuk nem jut el. Ha a
sarokra kerülne a tábla kihelyezésre, akkor az onnan számított tíz méter egyértelmű lenne.
Ferencz Zoltán elnök: Javasolja a testületnek a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági
Tanácsadó
Testületének
1/2017.(I.26.)
határozata
a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Táncsics utca 28. elé
„Megállni tilos” tábla kihelyezésével kapcsolatos lakossági
kérelmet és javasolja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy
döntsön a „Megállni tilos” „10 m” KRESZ tábla kihelyezéséről.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök

2. Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: A Tinódi utcának a még kétirányú részéről, a Kölcsey és a
Wosinsky lakótelep közötti útszakaszról van szó. Csak azok a gépjárművek tudnának itt
várakozni szabályosan, akik a Kölcsey lakótelep „U” alakú parkolójából kanyarodnak jobbra,
mert egyirányú ezen a szakaszon a forgalom, és csak ezek az autók tudnak megállni a
menetirányi szerinti jobb oldalon. A menetirány szerinti jobb oldalra szükséges kitenni a táblát
a parkolótól a Prím cukrászda sarkánál található gyalogátkelőig.
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Ferencz Zoltán elnök: Véleménye szerint jogos lenne ezt a szakaszt korlátozni. Javasolja a
testületnek a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági
Tanácsadó
Testületének
2/2017.(I.26.)
határozata
a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla
kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Tinódi u. 8. elé „Várakozni
tilos” tábla kihelyezésével kapcsolatos kérelmet, és javasolja a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy döntsön a „Várakozni
tilos” KRESZ tábla kihelyezéséről.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök

3. Kérelem a Május 1. utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Egy zsákutcáról, a Baka István Általános Iskolának a gazdasági
bejáratához vezető szakaszról van szó. Jelenleg semmilyen tiltó tábla nincs elhelyezve. Az
útkereszteződésre vonatkozó szabályokat nem tartják be. Nem nagy forgalmú ez az útszakasz,
zsákutca lévén átmenő forgalom nincs.
Császár János tag: Ha a kereszteződéstől nem tartják be az öt méteres távolságot, az gátolja a
beláthatóságot?
Ferencz Zoltán elnök: A kérelem szerint a kikanyarodás okoz problémát, mert akadályozzák az
ott parkoló autók a beláthatóságot, és ezáltal a biztonságos közlekedést.
Varga András osztályvezető: Úgy gondolja, elég lenne figyelemmel kísérni a kereszteződéstől
való öt méter betartását és szankciót alkalmazni.
Kővári László tag: Az itt lakóknak nincs külön engedélyük a parkoláshoz?
Varga András osztályvezető: Nincs, nem szükséges engedély.
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Ferencz Zoltán elnök: Véleménye szerint nem indokolt a tábla kihelyezése. Javasolja a
határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a kereszteződéstől számított öt méter betartása
gyakrabban kerüljön ellenőrzésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 7 nem
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági
Tanácsadó
Testületének
3/2017.(I.26.)
határozata
a Május 1. utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva megtárgyalta a Május 1. u. északi felére
„Megállni tilos” tábla kihelyezésével kapcsolatos lakossági
kérelmet és javasolja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, hogy
tájékoztassa a lakost a kérelmének elutasításáról.
A testület javasolja, hogy az érintett útszakasz esetében a
kereszteződéstől számított öt méter betartása gyakrabban
kerüljön ellenőrzésre.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
dr. Molnár Kata jegyző

4. Tájékoztatás a középmagas épületeknél a megállni és várakozni tilos területeken a
parkoló járművek problémájáról
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kiefaber Gábor kirendeltség vezető
Kiefaber Gábor kirendeltség vezető: Naponta szembesülnek azzal a problémával, hogy
például a Baka István Általános Iskolánál lévő tíz emeletes épület előtt, a „Megállni tilos” tábla
ellenére is, parkolnak az autók. A tűzoltóság munkáját nagyban gátoló jelenségről van szó, a
tiltás ellenére parkolnak autók a tűzoltási felvonulási területen. Szeretné kérni a fokozottabb
ellenőrzést a parkolási szabályok betartásával kapcsolatban.
Ferencz Zoltán elnök: Teljesen jogosnak tartja a kérést, reméli, hogy komolyabb
odafigyeléssel, szigorúbb felügyelettel rendeződik ez a probléma.
Császár János tag: Leginkább a reggeli, illetve a késő délutáni órákban okoz gondot, mikor a
gyermekeket viszik és hozzák a szülők az iskolához.
Varga András osztályvezető: Ilyen jellegű probléma máshol is fennáll a város területén?
5

Kiefaber Gábor tag: Ez most kifejezetten ezt a területet érinti napi rendszerességgel, de
előfordul más helyen is.
Kővári László tag: Megoldás lehet a járművek előtt elzárt területen útburkolati jel felfestése?
Kiefaber Gábor tag: Tábla tiltja a megállást. Megerősítésként lehet alkalmazni az útburkolat
felfestését. Valószínűleg sokan nem tudják, hogy ezzel mások biztonságát veszélyeztetik, ezért
javasolná, hogy egy cikk jelenjen meg erről a témáról, így szélesebb körben fel lehet hívni a
lakosság figyelmét.
Dr. Pilisi Gábor tag: Beépítik a járőrök útvonal tervébe ezen területek ellenőrzését.
Ferencz Zoltán elnök: Kéri, hogy a közterület-felügyelők is kiemelt figyelmet fordítsanak
ezekre a problémás területekre. Továbbá javasolja, hogy a Szekszárdi Vasárnapban jelenjen
meg figyelemfelhívás.
További kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági
Tanácsadó
Testületének
4/2017.(I.26.)
határozata
a középmagas épületeknél a megállni és várakozni tilos
területeken parkoló járművek problémájáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva a tűzoltási felvonulási területek
megközelíthetőségének érdekében javasolja az alábbi
középmagas lakóépületeknél jelölt parkolási tilalmak fokozottan
ellenőrzését:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szekszárd, Arany János u. 4-6-8 számú lakóépület
Alisca u. 44-46. számú lakóépület
Béri Balogh Ádám u.107-109. számú lakóépület
Béri Balogh Ádám u. 111-113. számú lakóépület
Béri Balog Ádám 115-117. számú lakóépület
Béri Balogh Ádám u. 91-93. számú lakóépület
Béri Balogh Ádám u. 39-41. számú lakóépület
Csokonai u. 3-5. számú lakóépület
Csokonai u. 7-9. számú lakóépület
Csokonai u. 11-13. számú lakóépület
Dienes Valéria u.6-8. számú lakóépület
Gróf Pál u. 2-4. számú lakóépület
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gróf Pál u. 10-12. számú lakóépület
Gróf Pál u.14-16. számú lakóépület
Gróf Pál u. 18-20. számú lakóépület
Kölcsey ltp. 1-2. (160 lakásos) számú lakóépület
Mészáros Lázár u. 3. számú lakóépület
Mészáros Lázás u. 5. számú lakóépület
Mészáros Lázár u. 7. számú lakóépület
Széchenyi u. 61. számú lakóépület
Wesselényi u. 3-5. számú lakóépület
Wesselényi u. 7-9. számú lakóépület
Wesselényi u. 11-13. számú lakóépület

2. A Testület javasolja továbbá, hogy a Szekszárdi Vasárnapban
jelenjen meg felhívás a középmagas lakóépületeknél jelölt
parkolási tilalmakról.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
dr. Molnár Kata jegyző

5. Belterületi égetések szabályozása
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kiefaber Gábor kirendeltség vezető
Kiefaber Gábor tag: A tavalyi évben sok téves bejelentés volt a tűzoltóság felé. Az égetés
helyét, időpontját és terjedelmét előzetesen be kell jelenteni a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Javasolja egy figyelemfelhívás megtételét a lakosság felé
az előzetes bejelentési kötelezettségről.
Császár János tag: A Szőlőszem Mozgalom a tavalyi évben megjelentetett egy brosúrát az
égetéssel kapcsolatban, ebben az első pont a belterületen való égetés. A külterület esetében
is a jogszabály alapján lett leírva az égetéssel kapcsolatos tudnivaló. Igyekeztek ezt a kiadványt
a legszélesebb körben terjeszteni, és az idei évben is meg fog jelenni. A problémát abban látja,
hogy a külterületi égetéshez kapcsolódó dokumentáció elintézése bonyolult, emellett a
lakosságnak jogkövető magatartást kell tanúsítani. A nyomtatvány további terjesztését
március hónaptól folytatja a mozgalom.
Ferencz Zoltán elnök: Jelen pillanatban külterületen csak úgy szabad égetni, hogyha bejelentik
előre 10 nappal?
Kiefaber Gábor tag: Az alapeljárás illetéke háromezer forint, ennek mértékét
kormányrendelet szabályozza.
Varga András osztályvezető: A kérelmek elbírálásáról döntés születik?
Kiefaber Gábor tag: Igen, döntés is készül közigazgatási eljárás keretein belül.
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Kővári László tag: A város, vagy valamelyik szervezet nem tudna beszerezni egy venyige vagy
szárzúzót, amellyel utána lehet rögtön komposztálni? A külterület esetében azt is fontosnak
gondolja, hogy tíz kilométer betonvápás vízelvezető épült, ami sokban megkönnyíti a
tűzoltóautók eljutását olyan helyekre, ahová eddig nem tudtak menni. Sokat számítana táblák
elhelyezése, hogy az érkező segítség könnyebben odataláljon.
Varga András osztályvezető: Mindenkinek meg kellene jelölnie a helyrajzi számot az
ingatlanán, de ez sajnos nagyon kevés esetben történik meg.
Kiefaber Gábor tag: Jó ötletnek tartaná egy komposztáló berendezés beszerzését.
Kővári László tag. Nagyobb borászatoknak van. Ha lenne egy ilyen eszköz, folyamatosan
működhetne. Ebben az önkormányzat segítségét kell kérni, legyen ebben a témában
előkészítés.
Ferencz Zoltán elnök: Köszöni a Szőlőszem Mozgalom munkáját az égetéssel kapcsolatos
brosúra terjesztésével, az önkormányzatot is bevonná ebbe a munkába, hogy minél szélesebb
körben terjedjen az információ. Határozati javaslatként kéri elfogadni, hogy javasolja a
Polgármesteri Hivatalnak, hogy a Szekszárdi Vasárnapon keresztül tájékoztassák a lakosságot
a tűzgyújtással és égetéssel kapcsolatos szabályok betartásáról.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági
Tanácsadó
Testületének
5/2017.(I.26.)
határozata
a belterületi égetések szabályozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva javasolja a Polgármester Hivatalnak, hogy
a helyi sajtóban a településen élők figyelmét hívják fel az avar,
illetve egyéb kerti hulladékok égetésére vonatkozó jogszabályi
előírások betartására, valamint az égetés előzetes bejelentésére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
dr. Molnár Kata jegyző
6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közbiztonsági Stratégiájának megalkotására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor c. r. ezredes, kapitányságvezető
Dr. Pilisi Gábor tag: A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódóan elmondja, hogy
a programban résztvevők közül mindenki jelen van ebben a testületben. Ez a program ez év
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végéig fog tartani. Arra gondolt, hogy az ülések alakalmával tájékoztatást adna a programnak
az állásáról, másrészt menet közben a felmerülő ötleteket, javaslatokat a testület ülései
alkalmával meg tudják tárgyalni. Elfogadott bűnmegelőzési koncepciója nincs Szekszárd
városának. Volt egy kezdeményezés, kidolgozásra is került, de elfogadásra már nem. Azt
gondolja, hogy ennek a megalkotásához egy menetrendet kellene készíteni, felelősökkel.
Varga András osztályvezető: Tud a rendőrség ebben a munkában segíteni az
önkormányzatnak?
Dr. Pilisi Gábor tag: Természetesen igen, sőt úgy gondolta, hogy a testület előkészíti majd ezt
a munkát. Vállalja a koncepciónak a kidolgozását, és a kidolgozás folyamatában a testület
többször megtárgyalhatná a témát. Javasolja, hogy határozzanak meg egy határidőt a
koncepció elkészítésére. Biztos több ülés összehívására lesz szükség a folyamat alatt, egy fél
éves intervallum alatt el is készülhetne az anyag. Egyeztetni szükséges, hogy a közgyűlés
munkatervébe mely időpontban illeszthető be a stratégia elfogadása.
Kővári László tag: Ez a beosztás megfelelő lenne, ebben az esetben a szeptemberi közgyűlés
már megtárgyalhatná az előterjesztést. Emellett külön bizottsági ülés szükséges majd a
kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos témában is.
Dr. Pilisi Gábor tag: Hány ülést tervez a testület az év folyamán? Elfogadták már a
munkatervet?
Ferencz Zoltán elnök: Még nem fogadták el, ezért még beilleszthető a munkatervbe a
stratégia kidolgozása. Nincs szabályozva a kötelezően összehívható ülések száma, szükség
esetén havonta-kéthavonta is összeülhet a testület, ahogy az aktuális témák kívánják.
Határozati javaslatként kéri elfogadni, hogy a Közbiztonsági Tanácsadó Testület támogatja a
Közbiztonsági Stratégia megalkotását, és felkérik a rendőrkapitány urat a stratégia
elkészítésének koordinálására.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
Közbiztonsági
Tanácsadó
Testületének
6/2017.(I.26.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közbiztonsági Stratégiájának
megalkotásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Közbiztonsági Tanácsadó Testülete az Ügyrendjében biztosított
feladatkörében eljárva kezdeményezi Szekszárd Megyei Jogú
Város Közbiztonsági Stratégiájának kidolgozását.
A Testület felkéri dr. Pilisi Gábor testületi tagot a stratégia
elkészítésével kapcsolatos feladatok koordinálására.
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Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ferencz Zoltán elnök
dr. Pilisi Gábor testületi tag

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 14 óra 7 perckor
berekeszti.

K.m.f.

Ferencz Zoltán József
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
Feri Blanka
osztályvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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