SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-16/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. augusztus 22. napján (kedden) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális
Központ Remete termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Dr. Mezei László bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr.
Holczer
Mónika
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
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 a „Kézenfogva
Alapítvány kérelme”, valamint a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésére” tárgyú
írásbeli előterjesztéseket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretei
között foglalkozzon a Szekszárdi Kutyamenhellyel és az Auchan áruház körüli parkolási
helyzettel.

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:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével működő
társulás által fenntartott Családok Átmeneti Otthona felújítási és korszerűsítési munkáinak
kivitelezésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei
Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt
megvalósításához szükséges marketing feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
Bocskai utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat „kerékpárral behajtani tilos” KRESZ táblák kihelyezésére
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2017. I. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
A Kézenfogva Alapítvány kérelme
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének
és településképi rendeletének elkészítésére
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
9. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével működő
társulás által fenntartott Családok Átmeneti Otthona felújítási és korszerűsítési munkáinak
kivitelezésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés
került lefolytatásra a Családok Átmeneti Otthonának felújítása és korszerűsítése
vonatkozásában. Az ajánlattételi felhívás három ajánlattevő részére került kiküldésre. Közülük
ketten tettek ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a T-BUILD ÉP. KER Kft. tette.
Kővári László elnök: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy ez a pályázat egy korábban beadott
pályázat módosítása után került a bizottság napirendjére.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A pályázat 2016-ban lett kiírva. Elmondja,
hogy a tervezési rész húzódott el, mert volt egy minimális műszaki tartalomváltozás.
December végéig kell megvalósítani a pályázatot.
További 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 261/2017. (VIII.22.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részvételével működő társulás által
fenntartott Családok Átmeneti Otthona felújítási és
korszerűsítési munkáinak kivitelezésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részvételével működő társulás által
fenntartott Családok Átmeneti Otthona felújítási és
korszerűsítési
munkáinak
kivitelezésére”
tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot az T-BUILD ÉP. KER Kft. (7100
Szekszárd, Napfény u. 24. 1/1.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 22.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő T-BUILD ÉP. KER. Kft –vel (7100 Szekszárd, Napfény u.
24. 1/1.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 22.
Kővári László elnök

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

2017. augusztus 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei
Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt
megvalósításához szükséges marketing feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4
0822jkv

Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A pályázatra, melynek célja a foglalkoztatási
helyzet javítása, négy ajánlattevő került meghívásra. Az értékhatár alatti beszerzés marketing
feladatok ellátására vonatkozik. Szeretnék megszólítani azt a célcsoportot, azokat a
munkanélkülieket, akiket be lehet vonni ebbe a pályázatba. Mind a négy ajánlattevő tett
ajánlatot. Közülük a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. tette.
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 262/2017. (VIII.22.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt
megvalósításához szükséges marketing feladatok ellátására”
tárgyú pályázati eljárás eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című
projekt megvalósításához szükséges marketing feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a projekt és a paktumiroda marketing
feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)
tette.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 22.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést a TOP-6.8.2-15SE1-2016-00001 azonosító számú projekt terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 31.
Kővári László elnök
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Bocskai utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Comenius Általános Iskola szülői munkaközössége fordult az
önkormányzathoz több forgalomtechnikai javaslattal a Bocskai utcával kapcsolatban. Az iskola
a Kálvin téren helyezkedik el, ahova a Bocskai utcán, egy lépcsőn keresztül jutnak fel a diákok.
A szülői munkaközösség a Bocskai utca megnövekedett forgalma miatt javasol bizonyos
forgalomcsökkentő lépéseket. Szeretnék, ha kihelyezésre kerülne egy „Gyermekek” tábla, egy
30 km/h-s sebességkorlátozó tábla, valamint egy fekvőrendőr.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint inkább az útjavításra kellene költeni, és nem a
fekvőrendőr kihelyezésére. Gyakorlatilag egy gyalogátkelő-helyről van szó. Úgy gondolja, hogy
egy figyelemfelkeltő tábla kihelyezésével már biztonságosabban át tudnának kelni a diákok.
Esetleg forgalom lassító borda létesítése is megoldás lehet a problémára. A gyermekek
áthaladása körülbelül 10 percet vesz igénybe az egész napból. Elmondja, hogy napközben nem
tapasztalt nagy forgalmat a Bocskai utcában.
Kővári László elnök: Az összes kérés teljesítését túlzásnak tartja. Betontáblás útról van szó, de
rossz minőségűről. Éppen ezért nem tudja elképzelni azt, hogy valaki száguldozzon abban az
utcában. A figyelmeztető tábla és a sebesség korlátozás elegendő lenne.
Máté Péter bizottsági tag: 30 km/h-s sebességnél nem is lehet gyorsabban menni abban az
utcában.
Kővári László elnök: A sebességkorlátozó tábla kihelyezését azért tartja indokoltnak, hogy egy
balesetnél senki se hivatkozhasson arra, hogy 50 km/h volt a megengedett sebesség.
Máté Péter bizottsági tag: Hova lenne célszerű kihelyezni a táblát? Az utca elejére? És utána
egy mentesítő táblát, vagy a kereszteződés oldja?
Kővári László elnök: Felülről lefelé. Mert ott van nagyobb forgalom.
Varga András osztályvezető: A Szűcsény szurdik oldalára is ki lehetne tenni a táblát.
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Máté Péter bizottsági tag: Ha az utca elejére lesz kihelyezve a figyelemfelkeltő tábla, akkor
mire odaér az autós az említett helyhez, addigra elfelejti a figyelmeztetést. Véleménye szerint
oda kellene tenni a táblát, ahol a gyermekek átmennek. Egy oszlopra ki lehetne tenni a
figyelemfelkeltő és a sebességkorlátozó táblát.
Kővári László elnök: Főleg fentről jönnek gyorsan az autók, mert lentről annyi idő alatt fel sem
lehet gyorsulni.
Máté Péter bizottsági tag: Azért sem lehet gyorsan menni, mert mindig áll ott egyébként is
autó. Mindkét oldalon ki kell tenni a táblát.
Varga András osztályvezető: A Szűcsény szurdiknál elég a figyelmeztető tábla.
Kővári László elnök: De akkor nem lehet egy oszlopra tenni a két táblát, mert ahhoz már
messze van. Véleménye szerint a kanyar részre kellene kihelyezni.
Varga András osztályvezető: Nincs olyan messze, 120 méterre van.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá, hogy a Bocskai utca érintett
szakaszára- a Szűcsény szurdik útkereszteződéséig, illetve attól terjedő hatállyal- helyezzen ki
a Polgármesteri Hivatal 30 km/h-s sebességkorlátozó táblát, valamint a gyermekekre
figyelmeztető KRESZ táblát.
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 263/2017. (VIII.22.)
határozata
a Bocskai 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 Bocskai utca forgalmi rendjének módosítására
irányuló kérelmet, és jóváhagyja, hogy a Bocskai utca érintett
szakaszára – a Szűcsény szurdik útkereszteződésig, illetve attól
terjedő hatállyal – helyezzen ki a Polgármesteri Hivatal 30 km/hs sebességkorlátozó táblát, valamint a gyermekekre
figyelmeztető KRESZ táblát.
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Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat „kerékpárral behajtani tilos” KRESZ táblák kihelyezésére
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Érdekes kérdésről van szó, mert valóban hiába készülnek a kerékpárutak,
ha a kerékpárosok nem ezen közlekednek. Például a Rákóczi utca kapcsán is sokan
panaszkodnak arra, hogy a kerékpárosok a járdán mennek a kerékpárút helyett.
Máté Péter bizottsági tag: Mert nem mernek kimenni az útra.
Kővári László elnök: Az előterjesztés elsősorban a Szőlőhegyi útra vonatkozik, ahol nagyon jól
kiépített kerékpárút van. Az itt található útnál kerülne kihelyezésre a tábla.
Varga András osztályvezető: A Szőlőhegyi út nem az önkormányzat kezelésében áll, így oda
nem lehet táblát kihelyezni. A Csatári körforgalomig van hatásköre az önkormányzatnak.
Kővári László elnök: Hány feloldó tábla van befelé jövet? Mert a táblákat ennyiszer meg kell
ismételni.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a bizottság tagjainak, hogy próbáljanak meg a Béri Balogh
Ádám utcában található kerékpárúton biciklisként közlekedni. A város támogatja a
kerékpárosokat, viszont a táblákból pont az ellenkezőjére lehet következtetni. Van olyan
kereszteződés, ahol le kell szállni a kerékpárról, míg más kereszteződésnél nem kell leszállni.
Ez a szabályozás teljesen megkeveri az embereket. Az autósok ezen felbőszülve a kerékpárost
továbbra is közellenségnek tartják. Nem életszerű 100 méterenként leszállni a kerékpárról.
Visszás helyzetről van szó. Amennyiben a bizottság helyt ad a kérelemnek, büntetési
lehetőséget teremt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kerékpárúton babakocsikat is tolnak,
valamint kutyákat is sétáltatnak. A kerékpárút éppen ezért nagyon sokszor
kerékpározhatatlan, és veszélyesebb, mint a közút. A közutat általában azok a kerékpárosok
veszik igénybe, akik sportolók. A kerékpárúton látott már biciklist esni azért, mert a kutya a
pórázzal átszaladt előtte, a gazda meg nem engedte el. Véleménye szerint nem szabad
támogatni a kérelmet. A tejiparhoz sem egyszerű kijutni a kerékpárúton. Amikor a Samsonitenál műszakváltás van, lehetetlen a kerékpárúton kerékpározni.
Kővári László elnök: Ezt az állapotot sem lehet fenntartani. Ha az önkormányzat nem lép
ebben az ügyben, akkor felesleges volt a kerékpárutak építése, mert lényegében akkor csak
megvastagított járdáról lehet beszélni. Véleménye szerint ki kellene kérni a Közbiztonsági
Tanácsadó Testület véleményét. A kerékpárutat a kerékpárosoknak kellene használni.
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Máté Péter bizottsági tag: A jelenlegi helyzet szerint, ha megy az új kerékpárúton egy idősebb
személy például 5 km/h-s sebességgel, mögötte egy fiatalember például sietne a
munkahelyére 25 km/h-s sebességgel, nem tudná a fiatalember kikerülni az idősebb
kerékpározót. Kénytelen lesz kimenni az útra.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Véleménye szerint is ki kellene kérni a Közbiztonsági Tanácsadó
Testület véleményét.
dr. Mezei László bizottsági tag: Arra szeretne választ kapni, hogy az északi bejárót hogyan
gondolta a város. Három hete méréseket végzett a kollégáival. Ezer gépjármű érkezett az
északi oldalról, és összesen hat kerékpáros. A hat kerékpáros közül három csak tolta a
kerékpárt, kettő pedig kifele ment rajta. Érdekelné, hogy hogyan akarta a város az északi
bejárót kerékpározásra alkalmassá tenni. Járműszakértő ismerősei azt mondták, hogy
képtelenség az elképzeléseket betartani. Figyelembe lettek véve mérési adatok? Másfél órán
keresztül figyelték a kollégáival a helyzetet. Ez alapján elmondja, hogy katasztrofális helyzet
alakult ki reggel hét óra és fél kilenc között. Nem érti, hogy hogyan alakulhatott ki ilyen helyzet.
Érdekli, hogy mi lesz ennek a kerékpárútnak a sorsa.
Kővári László elnök: A bizottság korábbi ülésén úgy döntött, hogy először csak próbaként
létesüljön a kerékpárút. Ezen az ülésen azt mondta, hogy máshol is ki lehetne alakítani ezt a
kerékpárutat, például a volt pártháznál befelé, végig a patakparton átvezetve, a Petőfi utcán
át. Ha valaki be akar menni a postára, akkor át tudja tolni a kerékpárját. Megoszlanak a
vélemények a kerékpárútról. Van olyan álláspont, miszerint a vidékről jövők jönnek a Rákóczi
úton, akik igénybe vehetnék a tehermentesítő utat is. A bizottság várhatóan szeptember
elején újra foglalkozik majd ezzel a problémával. A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak volt
egy olyan ötlete is, hogy a szélső sáv buszsáv legyen, amin a kerékpárosok is tudnának
közlekedni. Van olyan javaslat is, hogy a járdát fél méterrel ki kellene szélesíteni. Igaz, ebben
az esetben egy-két fa áldozatul esne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hogyan született meg ez a döntés?
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy meghirdetésre került a pályázat, amit egy szegedi cég
nyert meg, ahol olyan emberek dolgoznak, akik mind nagy kerékpárosok voltak. A céllal egyet
lehet érteni. Az alföldi területeken különösen nagy jelentősége van ennek.
dr. Mezei László bizottsági tag: A tanyavilágban igen.
Kővári László elnök: Mondta neki egy ismerőse, hogy a jelenlegi helyzettel veszélyeztetheti a
város az autósoktatást. A településekre ugyanis elő van írva, hogy hány kilométernyi
párhuzamos közlekedési útnak kell lenni ahhoz, hogy a település megkapja azt a jogot, hogy
tanulóvezetőket oktasson.
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dr. Mezei László bizottsági tag: 41.100 megtekintése volt a forgalomszámlásának. Ha valaki
szereti a kudarcokat, akkor döntsön úgy, hogy véglegesíti a helyzetet.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem igaz az az állítás, hogy veszélybe kerülhet
az autósoktatás lehetősége. Ugyanis amikor a négy sávon parkoló volt végig, abszolút nem volt
párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Közbiztonsági Tanácsadó Testületet,
hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és foglaljon állást az ügyben.
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 264/2017. (VIII.22.)
határozata
„kerékpárral behajtani tilos” KRESZ táblák kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Közbiztonsági
Tanácsadó Testületet, hogy a „Javaslat kerékpárral behajtani
tilos KRESZ táblák kihelyezésére” tárgyú előterjesztést tárgyalja
meg és foglaljon állást az ügyben.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Ezeket az utakat teljesen az ő területei veszik körül?
Varga András osztályvezető: Igen.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a kérelem támogatható. Be is van már telepítve a
terület?
Varga András osztályvezető: Két tábla most lesz telepítve szőlővel.
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Kővári László elnök: A piaci forgalmi értéket meg kell határozni.
Varga András osztályvezető: Az utóbbi időben 150 forintban állapította meg a bizottság a piaci
forgalmi érték minimum összegét.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását, továbbá javasolja, hogy a piaci forgalmi
érték minimum összege 150 forint legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 265/2017. (VIII.22.)
határozata
Takler Ferenc útvételi kérelméről
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 meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok értékesítéséhez Takler Ferenc (Szekszárd, Bem u.
13.) részére az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, mely nem
lehet kevesebb 150- Ft/m2 + ÁFA összegnél:
a) Szekszárd, külterület 0438/7 hrsz., kivett saját
használatú út, 532 m2
b) Szekszárd, külterület 0438/50 hrsz., kivett út, 499 m2
c) Szekszárd, külterület 0438/54 hrsz., kivett út, 497 m2.
A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesítésre kerülő
ingatlanokat sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé,
mivel már nem szolgálják a kötelező feladatok ellátását.
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Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

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

2017. október 31.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2017. I. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A MAHIR Cityposter Kft. félévente tájékoztatja az
önkormányzatot a megkötött szerződésekről, és az abból befolyó közterület-használati
díjakról. Ezt a tájékoztatást tartalmazza az előterjesztés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van olyan személy az önkormányzatnál, aki ezt folyamatosan
figyelemmel kíséri? A beküldött szerződéseket és a plakátokat megnézi az önkormányzat?
Varga András osztályvezető: A plakátokat nem, csak a szerződést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 266/2017. (VIII.22.)
határozata
a Mahir Cityposter Kft. 2017. I. félévi reklám-rendszergazda
tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat és a MAHIR
Cityposter Kft. között létrejött együttműködési megállapodás
alapján a reklám-rendszergazda által megküldött 2017. I. félévi
tevékenyégről készült tájékoztatást tudomásul veszi, és felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3.978.675.-Ft + ÁFA összegű
díjról a számlát állítsa ki és küldje meg a MAHIR Cityposter Kftnek.
Határidő:

2017. augusztus 31.
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Felelős:

Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Kézenfogva Alapítvány kérelme
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További 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 267/2017. (VIII.22.)
határozata
a Kézenfogva Alapítvány 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 Kézenfogva
Alapítvány (1093 Budapest Lónyai utca 19.) közvélemény
formáló nap megrendezése kapcsán a közterület-használati
díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének
és településképi rendeletének elkészítésére
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Máté Péter bizottsági tag: Herr Teréz főépítész távollétében ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 268/2017. (VIII.22.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi
rendeletének elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi
rendeletének elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
Máté János az Építész Alkotóműhely Kft. építésze (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 8.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 22.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Építész Alkotóműhely Kft.-vel (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 8.) kössön szerződést az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 22.
Kővári László elnök

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

2017. augusztus 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Egyebek
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dr. Mezei László bizottsági tag: A Szekszárdi Kutyamenhelyet Józsefpusztára kellene
áthelyezni. Ez a terület bizonyosult a legalkalmasabbnak. Ezt a problémát innentől kezdve
közösen kell megoldani. Továbbá jelentős érdeklődés volt az Auchan áruházzal kapcsolatos
nagyon laza parkolási, tárolási viszonyokkal kapcsolatban. Azt tudta válaszolni a
kommentezőknek, hogy nem tudja, hogy az Auchan milyen kapcsolatban van az
önkormányzattal, illetve, hogy fizet-e a területért, és van-e lehetősége arra, hogy ott
folyamatosan hulladékot tároljon. Ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni.
Máté Péter bizottsági tag: Józsefpusztán van olyan területe az önkormányzatnak, amit fel
lehet ajánlani?
dr. Mezei László bizottsági tag: Nincs ilyen területe az önkormányzatnak. Egyedül Kendergyár
térségében van, ott viszont nagyon kicsik és nagyon szétszórtak a területek. De Kendergyár
egyébként sem lenne alkalmas erre a célra. Ózsákpusztát is ki kell zárni, mert ott egyáltalán
nincs területe az önkormányzatnak. Józsefpuszta is a víz és az energia miatt alkalmas erre a
célra. Gyurkovics János bizottsági tag tájékoztatta arról, hogy a terület magántulajdon.
Máté Péter bizottsági tag: A kutyamenhely vezetése elfogadja ezt a javaslatot?
dr. Mezei László bizottsági tag: Igen, az alapítvány vezetése elfogadná. De nem generáltak
olyan helyzetet, amiből arra következtethetnének, hogy ez kötelező erővel bír már. A
Közgyűlés vagy a bizottság felhatalmazására lesz szükség ahhoz, hogy megkezdhesse a
tárgyalásokat a terület tulajdonosával.
Kővári László elnök: Meg kellene nézni a területen a tulajdoni viszonyokat.
Gyurkovics János bizottsági tag: A józsefpusztai bekötő út jobb oldalán van a terület,
közvetlen a házak szomszédságában. 1,4 hektáros területről van szó, ahol régen sertéstelep
volt. A sertéstelep le lett bontva, a terület pedig gazos állapotban van. Elmondja, hogy az
Aranyfürt Kft. tulajdonában áll.
Máté Péter bizottsági tag: Szántóról van szó?
dr. Mezei László bizottsági tag: Kivett terület.
Máté Péter bizottsági tag: Ez akkor azért is jó, mert nem kell szántóföldet megváltani.
dr. Mezei László bizottsági tag: Így ezáltal az önkormányzat piacképes területhez is jut az Ipari
Parkban, valamint olyan hangulathoz is, ami értékesebbé tesz mindent. Úgy gondolja, hogy
nemcsak kiadásai lesznek az önkormányzatnak.
Kővári László elnök: A bizottság támogatni fogja a Kutyamenhely átköltöztetését
Józsefpusztára.
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Gyurkovics János bizottsági tag: Az Aranyfürt Kft. bérel az önkormányzattól területeket is, így
akár még a csere lehetősége is felmerülhet.
Kővári László elnök: Az Auchan-nal kapcsolatban állásfoglalást kell kérni. Többen kérdezték
tőle, hogy az önkormányzat hozzájárult-e az Auchan idetelepüléséhez.
Máté Péter bizottsági tag: A Korzó áruház mindig is üzlet volt. Az építéskor volt parkolóhely
megváltási kötelezettsége az áruháznak. Az önkormányzat csak új üzlet építésekor tudja
kikötni a parkolóhelyek létesítését. Elhangzott, hogy az üzlet közterületen tárol szemetet. Meg
kellene nézni, hogy van-e az üzletnek közterület-foglalási engedélye.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kapott ilyen engedélyt az üzlet?
Varga András osztályvezető: Melyik területről van szó konkrétan?
dr. Mezei László bizottsági tag: Az üzlet mögötti területről.
Varga András osztályvezető: Három parkolóhelyre kértek közterület-használati engedélyt
még az építkezés megkezdésekor. Nem tudja, hogy meddig szól az engedély időtartama, de
jelzi, hogy utánanéz a kérdésnek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Fizetett is az üzlet az engedélyért?
Varga András osztályvezető: Igen. Az üzlet átalakításához kapcsolódó közterület-használati
engedély biztos, hogy nem állandó engedélyt jelent.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tegnap előtt is három kocsi kenyeret tároltak ott. Napi hathét gépkocsi jelenik ott meg, és ezek az autók tolatnak és keresztbeállnak. A kialakult helyzetet
meg kell magyarázni a lakosságnak. Az üzlet folyamatosan zavarja a forgalmat, ételmaradékok
és rágcsálók rondítják el a környezetet. Mindenképp be kell avatkozni, mert ez a probléma
nap, mint nap fennáll. Nem lehet parkolni, és rossz hangulat van az üzlet körül. Az áruház a
problémát saját területén belül is tudná kezelni. A megoldás létezik.
Varga András osztályvezető: Ilyen jellegű közterület-használatot biztos, hogy nem
engedélyezett a város.
Kővári László elnök: A Kormányhivatalnak megvan a sorompóval lezárt parkolója, igaz, az a
másik oldalon, a Spar felől. Ami fizikai zárral van lezárva, az is a Kormányhivatalé?
Máté Péter bizottsági tag: Nem, az a szakszervezeti székház épületéhez tartozik. A tulajjal már
többször próbált egyeztetni a város, azonban ezek az egyeztetések nem jártak sikerrel.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy személy szerint is tájékozódniuk kell a kérdésben,
mert többen is jelezték, hogy az a parkoló túlzsúfolt. Elmondja, hogy piaci napokon ő is ott
szokott parkolni, mert a piacon nagyon nehezen lehet szabad parkolóhelyet találni.
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Máté Péter bizottsági tag: Parkolóhelyek létesítésére szükség van. Az autósnak adni kell
helyet, hogy meg tudjon állni. Ha nem biztosítja a város a parkolóhelyet, akkor a belváros el
fog néptelenedni.
dr. Mezei László bizottsági tag: A téren 26 vállalkozó van, aki közül többen panaszkodnak,
hogy már most olyan állapotok vannak, amelyek akadályozzák a parkolást. Sokkal kevesebb
érdeklődő jár feléjük.
Máté Péter bizottsági tag: Ha nem tudnak megállni az autósok, akkor inkább tovább mennek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az embereket nem lehet rákényszeríteni arra, hogy gyalog
járjanak, hiszen az egész életüket autóval oldják meg. Szekszárd arról is nevezetes város, hogy
állandóan bővülnek a parkolóhelyek.
Kővári László elnök: Az embereknél fontos elvárás, hogy az üzlet mellett állhassanak meg.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint az üzletház mögött található
járdaszigetekre nincs szükség. Hogy fog megoldódni a probléma?
Máté Péter bizottsági tag: Varga András osztályvezető megnézi, hogy meddig szól a
közterület-foglalási engedélye az üzletnek, a közterület-felügyelőket pedig megkéri, hogy
többször nézzenek rá a területre.
Kővári László elnök: Két dolgot szeretne még elmondani. Az egyik, hogy a bizottság soron
következő ülésén várhatóan tárgyalni fogja a klímaalap felosztását annak érdekében, hogy
minél előbb ki lehessen írni a pályázatokat. A másik dolog, hogy többen panaszkodnak arra,
hogy nem tudják, hogy kinek a kötelezettsége lenyírni a füvet. Korábban a Bocskai utcában a
tanyák mögött a város feladata volt a fűnyírás. Az idén még senki nem nyírta le a füvet.
Amennyiben ez nem a város feladata, akkor fel kellene szólítani a tanyatulajdonosokat, hogy
nyírják le a füvet. Megjegyzi továbbá, hogy mindjárt itt a szüreti időszak, de a szurdikokban
már nem lehet közlekedni.
Varga András osztályvezető: Véleménye szerint a gallyazás rendesen folyik a városban.
Máté Péter bizottsági tag: Az összes szurdik be van nőve. Egy személyautóval még el lehet
férni, de egy mikrobusszal például már nem.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja óra 52 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Jelzi, hogy bejárásokat kellene tenni annak érdekében, hogy kiderüljön,
hogy melyik területeken kellene folytatni a vápás vízelvezetőket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jelzi, hogy szeretne részt venni ezeken a bejárásokon.
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Gyurkovics János bizottsági tag: Lenne lehetőség új nyomvonalak megtoldására?
Kővári László elnök: Van nála egy térkép, amin rajta van, hogy az elképzelésekből mik
valósultak meg, és melyikekre van még igény. A kimaradt területek közül több is azért nem
készülhetett el, mert akadály lépett közbe. Véleménye szerint meg kell nézni ezeket a
területeket.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 55 perckor berekeszti.
K.m.f.
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