SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. február 14. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Kajos Nikolett aljegyző
Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Madaras Tamás Fagyöngy utcai lakó
Madaras József Fagyöngy utcai lakó
Bíró Aranka Fagyöngy utcai lakó

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot 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 napirendjére az alábbi előterjesztéseket:
- Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelme
- „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő szökőkutak, párakapuk és
ivókutak üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
- Javaslat Vállalkozói szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern
Városok Program keretében.

Javasolja továbbá, hogy a bizottság az Egyebek napirendi pont között tárgyalja meg a „Víznyelő rácsok
tisztítása” tárgyú szóbeli előterjesztést, valamint javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a
„Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről” tárgyú előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívottak: az ügyben érintettek
2. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló megszüntetésére
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Az Adri-Épker Kft. közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Citiposter Kft. 2016. II. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
A Dózsa György utca és a Vörösmarty utca parkolási helyzete
(26. számú bizottsági előterjesztés)
2
0214jkv

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz
tározók üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat növényanyag kiültetésére
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
„Megbízási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
intézmények érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi jegyzőkönyveinek elkészítésére”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezés jóváhagyására
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő szökőkutak, párakapuk és
ivókutak üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat Vállalkozói szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok
Program keretében
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(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
15. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
16. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívottak: az ügyben érintettek
Kővári László elnök: A bizottság a napirendi pontot korábban már tárgyalta. A Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság, valamint a bizottság tagjai közül többen is bejárták a helyszínt, ami alapján
született egy döntés. A döntéssel szemben az egyik fél jelezte, hogy szeretné elmondani álláspontját a
bizottság ülésén. Ezért került ismét napirendre ez az előterjesztés. Felkéri az ügyben érintett feleket,
hogy röviden, indulat-és érzelemmentesen ismertessék álláspontjukat.
Madaras József, Fagyöngy utcai lakó: 2016 tavaszán küldött egy e-mailt a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóságnak, melyben leírta, hogy örült annak, hogy a város elvégezte az út
szélesítését zúzott kővel, körülbelül 50 centiméter szélességben. Ezt követően a Fagyöngy utca 14.
szám alatti lakos nagyon szépen a betonozott útig kirakott „K” szegélykővel elszedte a kavicsos ágyat.
Az így kialakult helyzet akadályozza a közlekedést. Ezt jelezte a tulajdonosnak, és megkérdezte, hogy
elteszik-e a követ. Nemleges válasz érkezett. A Polgármesteri Hivataltól kapott választ június 20-án,
miszerint a hivatal kéri a tulajdonost a kövek eltávolítására. A hivatal levelében szerepelt, hogy ha
védeni szeretnék a gépkocsi bejárót, akkor egy méter magasságú oszlopsor kihelyezésére van
lehetőség, de ez engedélyköteles. Hangsúlyozza, hogy ez a levél június 20-án érkezett. Ezt követően,
december 6-án olvasta Szekszárd Város honlapján a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság előterjesztését,
és meglepődve tapasztalta, hogy az előterjesztés szerint júniusban kértek a kapukihajtóra engedélyt.
Nem érti, hogy az előterjesztés hogyan tartalmazhatja azt, hogy ő augusztusban tett bejelentést, ha
erre már korábban került sor. Az említett előterjesztés nem tartalmazott javaslatot a második oszlop
kihelyezésére, a bizottság határozatában azonban ehhez mégis hozzájárult. Megjegyzi, hogy
véleménye szerint a bizottság egyik tagja elfogult volt az ügyben, és nem szavazhatott volna. December
21-én az előterjesztésben vonatkozó adatok helyesbítését kérte, mivel úgy érzi, hogy az előterjesztés
megfogalmazása rossz fényben tünteti fel mind őt, mind a fiát. Január 3-án észrevette, hogy az
előterjesztés nem nyitható meg a honlapon. Január 11-én a bizottság újból megtárgyalta az ügyet.
Ekkor az előterjesztésben az szerepelt, hogy a korábbi előterjesztés december 13-án született. A
kérelem dátumával megint baj van, mert szintén május szerepel benne. Minden dátum keveredik.
Válaszként megint megkapták, hogy a második oszlop kihelyezésével egyetért a bizottság, és hogy a
gépkocsi bejárón keresztül a közlekedés megoldható. Ekkor úgy döntött, hogy kideríti, hogy mikor
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kérte a másik fél az engedélyt. Engedélyt kért iratbetekintésre, ami után igencsak meglepődött. A
másik fél arra kapott engedélyt, hogy a kerítéstől 3,6 méterre teheti ki a térkövet, „K” szegélykővel.
Elmondja, hogy a 3,6 méter távolság nincs meg, csak 3,2 méter van a kerítés és a betonút között.
Vélelmezi azt is, hogy a kerítés sincs jó helyen. A január 11-i ülés előterjesztésében Märcz László
igazgatóságvezető úgy fogalmazott, hogy májusban fordult a hivatalhoz egy ügyfél, aki ezt követően
kapott engedélyt forgalomkorlátozó oszlop kihelyezésére. Ez sem felel meg a valóságnak. Június 20-án
történt csak a felajánlás a kérelemre. Ezt követően kérelmezhette csak a másik fél az első oszlop
elhelyezését. Elmondja, hogy ahol ők laknak, az az utca legszűkebb része. Az oszlop kihelyezésével
akadályozva van mind a 19-es, mind a 17-es számú házhoz a biztonságos autóbeállás. Ez alatt nemcsak
a kisméretű autókat érti. Elmondja, hogy válaszként azt is megkapta, hogy a kisméretű autójával
könnyedén megoldható a beállás. Teherautó például nem tud beállni, csak akkor, ha továbbmegy, és
megfordul. Ha pedig közterületről van szó, akkor ki kellene táblázni. Amíg a 14-es háznál felújítási
munkálatok folytak, és a 19-es számú házzal szemben lévő területre álltak nagy autók, amik szétvágták
azt a kavicsos ágyat, amit ők utána megigazítottak, addig nem volt probléma, mivel közterületről volt
szó. Véleménye szerint felháborító, hogy ismeretséggel mindent el lehet intézni. Továbbra is az a
kérése, hogy a bizottság rendelje el az oszlop kiszedését, és rögzítse, hogy az oszlop visszahelyezésére
nincs lehetőség, és a közterület legyen közterület.
Bíró Aranka, Fagyöngy utcai lakó: Véleménye szerint nem a dátumokról szól az előterjesztés, ezért ő
nem tud ilyen részletes tájékoztatót adni. Azért kérték az oszlop kihelyezését, mert a másik fél mindig
rosszat akar nekik. Amikor a Fagyöngy utcába költöztek, még nem volt közöttük ellenségeskedés,
teljesen jó viszonyban voltak. Az udvarukban elkezdtek térkövezési munkálatokat végezni. Ekkor
Madaras Tamás és József mindig a 16-os számú ház előtt álltak meg a gépkocsival. Ezért az építkezésre
érkező autókkal nem tudták máshol megoldani a parkolást. Tamás és József pedig próbálták elküldeni
az autókat. Ekkor alakult ki közöttük a konfliktus, mert véleménye szerint a másik fél közterületről nem
küldhet el autókat. Mindig az ő területükön jártak át az autóval, amivel azt eredményezték, hogy tiszta
sár lett minden. Nem szeretett volna mindig sárban közlekedni, ezért kérte az engedélyt a
térkövezésre. Az árokba se véletlenül csúszott be például a kamion: férje megkérte Józsefet, hogy álljon
el az autójával, nehogy nagyobb baj legyen. Erre József azt a választ adta, hogy ez nem az ő problémája,
és nem neki kell megoldania, hanem nekik. Pedig csak egy rövid időre kellett volna elállnia. Ezért
csúszott bele az autó az árokba. Madaras Tamás pedig többször készített kamerafelvételt és fényképet
róluk. Később hallottak rendőrségi feljelentésről is. Megjegyzi, hogy a két ellenérdekű fél szemtől
szembe nem beszél velük, meg sem kérdezték, hogy miért rakták ki a termésköveket. A termésköveket
végül elvették onnan, mert a Madaras család megkereste Gombás Viktória képviselőasszonyt. Végül
úgy döntött, hogy a hivatal segítségét kéri az ügyben, mert zavarta, hogy a Madaras család
rendszeresen rámegy a kőre. Miután az első oszlopot kihelyezték, onnantól kezdve arról a részről nem
lehetett rámenni a kőre. Ezért Madaras Tamás a másik oldalról hajtott fel a kőre. Kihívták a rendőrséget
is, de ők nem tudtak intézkedni, mivel nem volt hatáskörük. Próbálják védeni a területet, ezért kérték
a másik oszlop kihelyezését is. Ez után hátulról tolattak bele a kőbe egy nagy autóval. A mai napig ott
van a kapartatás helye.
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: Le van zárva az út, és nem lehet kikerülni. Bíró Aranka férjével
a múltkor szembetalálkozott. Nem tudott elmenni, erre a férfi azt mondta neki, hogy álljon fel az
autófeljáróra. Ha szemből jön autó, akkor félre kell állni, de villanyoszlop és árok van ott. Az autófeljáró
magántulajdonnak tekintett közterület, amit ő nem akar tönkretenni. Elmondja, hogy kihívták rá a
rendőröket, de az erről készült jegyzőkönyvet sosem látta. Elmondja, hogy ehhez nem lehet hozzájutni.
Múltkor bement a rendőrségre, de azt mondták, hogy egyrészt tanúként nincs beidézve, másrészt
pedig sem sértett, sem gyanúsított, így véleménye szerint nincs ellene semmilyen eljárás. Ha minden
úgy történt, ahogy Aranka előadta, akkor nem érti, hogy miért van ez az ügy napirenden. Máté Péter
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bizottsági tag felesége Bíró Aranka munkatársa. A bizottság december 6-i jegyzőkönyvét elolvasta, és
felettébb érdekesnek tartja, hogy a bizottság tagjai közül egy személy volt, aki kiállt az oszlop
kihelyezése mellett, és ez a személy pont Máté Péter. Ha Máté Péter kint járt a helyszínen, akkor be
kellett volna, hogy csengessen hozzájuk is, és őket is meg kellett volna, hogy kérdezze a kialakult
helyzetről. Szívesen segítettek volna neki úgy, hogy kiálltak volna az autójukkal, és megmutatták volna,
hogy hogyan lehet ott közlekedni.
Kővári László elnök: Egy elég keskeny utcáról van szó. A járda úgy számít közterületnek, hogy általában
az önkormányzat foglalkozik vele. A kapubejáró viszont nem önkormányzati feladat. Tehát, ha valaki
nem a sáron keresztül szeretne bejutni a területére, akkor megteheti, hogy kirakja térburkolattal. Ez
viszont nem jelenti azt, hogy a kapubejáró innentől kezdve ne minősülne közterületnek. A szándékos
károkozást sem lehet megengedni. Felvetődik a kérdés, hogy meddig terjed ki az önkormányzat
hatásköre az ügyben, és hogy mikortól kell a rendőrségnek intézkedni. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság több ügyben kikéri a Közbiztonsági Tanácsadó Testület véleményét is, mert ennek a
Testületnek a tagjai között van például a rendőrkapitány is. A szomszédok között egyetértés kellene,
hogy legyen, mert ennek a folyamatos veszekedésnek káros következményei lehetnek. Úgy ítéli meg,
hogy az oszlop kihelyezésére azért került sor, hogy a szépen kiépített bejáró ne rongálódjon meg.
Véleménye szerint ez nem szabályos, mert a KRESZ-szel ellentétes, ha mások mozgását korlátozzák.
Viszont, ha a másik fél nem képes kölcsönös toleranciát tanúsítani, akkor szükség van ilyen
intézkedésekre.
Märcz László igazgatóságvezető: Az ügy azért került a bizottság elé, mert a beadványokból
egyértelműen kiderült, hogy szomszédok vitájáról van szó. A probléma nem a közterülettel
kapcsolatos, hanem sokkal inkább egymás közti vitáról van szó. A gépkocsibejáró üzemeltetése,
karbantartása mindig az ingatlantulajdonos feladata. A tulajdonosnak kell megóvni az általa épített
értékeket. Érkezett egy kérés az Igazgatósághoz, hogy helyezzenek ki egy oszlopot a közterületre. A
hivatal nem hozhatott döntést ebben az ügyben, ezért terjesztette elő a bizottság decemberi ülésére
a kérelmet. Hangsúlyozza, hogy nem az Igazgatósága feladata eldönteni két szomszéd közötti
személyes vitát.
Kővári László elnök: Máté Péter bizottsági tag az önkormányzattól kapott megbízást, mely tartalmazza,
hogy a bizottsági döntések előkészítésében közre kell, hogy működjön. Hangsúlyozza, hogy nem ő volt
az előterjesztő ebben az ügyben.
dr. Mezei László bizottsági tag: Meggyőződése szerint a bizottság ebben a témában nem tud állást
foglalni. Nincs olyan bizottság, amelyik ezt a kérdést el tudná dönteni. Akkor jár el helyesen a bizottság,
ha megkéri a feleket, hogy döntsék el, hogyan lehetne békésen megoldani ezt az ügyet.
Szegedi Attila bizottsági tag: A döntés, amit a bizottság hozott, nem Máté Péter döntése volt, hanem
a bizottságé. Egyhangú döntésről volt szó, a bizottság összes tagja azonos állásponton volt ebben a
kérdésben. A bizottság azért hívta meg a feleket az ülésre, hogy próbáljanak meg megegyezni, amit a
bizottság utána helybenhagy.
Máté Péter bizottsági tag: A Fagyöngy utcában korábban is volt már hasonló jellegű probléma. Az tény,
hogy keskeny utcáról van szó, de véleménye szerint az sem lenne jó megoldás, ha egyirányúsítanák az
utcát. A lakók amúgy is kérték, hogy ne legyen egyirányú. Az úttól 80 centiméterre vannak az oszlopok.
A két kihelyezett oszlop a közlekedést nem akadályozza. A 80 centiméter a közterületen levő 50
centiméteres szegély helyett plusz 30 centiméter használhatóságot jelent. A térkő nincs elzárva senki
elől, az útról bárki rá tud kanyarodni. Egyedül a széléről, a sárból nem lehet rákanyarodni. Nem azért
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javasolta az oszlop kihelyezését, mert a felesége ismeri a másik felet. Javasolja a Madaras családnak,
hogy nézzék át a bizottság többi jegyzőkönyvét is, mert akkor megláthatják, hogy valamennyi forgalmi
renddel kapcsolatos előterjesztésnél ő beszél a legtöbbet. Ezeket a helyeket mindig ő nézi meg, ezért
veszi át a szót az üléseken.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Szomorúan tapasztalja, hogy ez a személyes vita ennyire elmérgesedett.
Ebben a kérdésben szerinte sem dönthet a bizottság. A személyes ellentétet a két ellenérdekű félnek
kellene feloldania. Ha ez a vita olyan mélységekig fajul, hogy a két fél már nem tudja megoldani, akkor
vannak hatóságok, amelyektől lehet segítséget kérni.
Madaras József, Fagyöngy utcai lakó: Amikor az autó hozta a terméskövet, személyesen odament a
sofőrhöz, és megkérdezte tőle, hogy be tud-e kanyarodni, vagy álljon inkább arrébb az autóval. A
sofőrnek az volt a válasza, hogy az a biztonságosabb, ha arrébb áll. Amikor kikerült a két kő, mindkét
szomszéd ott állt a kapuban. Ekkor mondta, hogy szeretné, ha elraknák a köveket. Azt a választ kapta,
hogy nem fogják arrébb rakni a köveket. Ekkor kérte meg Gombás Viktória képviselőasszonyt, hogy
segítsen neki. Elmondja, hogy azt is el tudja fogadni, ha a bizottság az oszlopokat beljebb helyezi át.
Véleménye szerint a hivatalnak nemcsak a felállást kellett volna kipróbálnia, hanem a bekanyarodást
is.
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: Máté Péter a korábbi ülésen mondta, hogy mindenki védi az
ingatlanát, ezért kerül kihelyezésre az oszlop. Azt ajánlotta a korábbi ülésen, hogy a többi lakó is védje
oszloppal az ingatlanát. December 28-án beadott egy ilyen jellegű kérelmet a hivatalba. Megjegyzi,
hogy még azóta sem kapott választ. Elmondja, hogy eddig azért nem helyeztek ki oszlopot, hogy az
autók ki tudják kerülni egymást. Most, hogy ezek az oszlopok ki lettek helyezve, nem lehet elférni.
Bíró Aranka, Fagyöngy utcai lakó: Elmondja, hogy az oszlopoktól még el lehet férni. Ha felhajtanak a
bejáróra, akkor ki lehet kerülni egymást.
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: De akkor sáros lesz a bejáró.
Bíró Aranka, Fagyöngy utcai lakó: Nem, akkor lesz sáros, ha az autó vezetője direkt belemegy a sáros
részbe, és onnan próbál meg felhajtani. Mindenki más tudja, hogy honnan célszerű felhajtani, csak
Tamásék nem.
Kővári László elnök: A hivatal eddig azért nem válaszolt, mert tudta, hogy a két kérelem összefügg, és
az ügy a bizottság napirendjére kerül.
Bíró Aranka, Fagyöngy utcai lakó: A férje múltkor több, mint 10 percet beszélt Tamással. A beszélgetés
végén mondta a férje, hogy nem szeretne veszekedni, és ha Tamásék úgy gondolják, hogy szeretnék
megbeszélni a problémát, akkor csengessenek be hozzájuk. Erre Tamás azt mondta, hogy rendben,
majd pedig kezet fogtak. Ez után azonban nem történt semmi változás, a viszály ugyanúgy folytatódott.
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: Elmondja, hogy ő ajánlotta fel a békülést, nem pedig Aranka
férje. Azt kérdezi Kővári Lászlótól, hogy akkor minden így marad, ahogy volt?
Kővári László elnök: A bizottság nem tud mit tenni, nem a bizottság helyezte ki az oszlopot.
Varga András osztályvezető: Az első oszlop kihelyezését utólag hagyta jóvá a bizottság, a második
oszlop kihelyezését pedig ugyanezen az ülésen engedélyezte.
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Madaras József, Fagyöngy utcai lakó: A bizottság azért nem tud objektíven dönteni, mert minden
előterjesztésben el vannak írva a dátumok.
Varga András osztályvezető: Az első előterjesztésben valóban pontatlanul szerepeltek a dátumok, de
a második előterjesztés, ami januárban került kiküldésre, már helyesen tartalmazza a dátumokat.
Madaras József arra hivatkozik, hogy a második előterjesztésben is májusi dátum szerepel az oszlop
kihelyezése iránti kérelem dátumaként. Ez azonban téves, ugyanis az előterjesztés azt tartalmazza,
hogy májusban a gépkocsibejáró kialakítása iránti kérelmet nyújtották be.
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: Augusztus elsejéig kellett volna helyreállítani mindent, erre
azonban nem került sor. Kiderült az is, hogy nem találják az autót, ami megrongálta az árkot. Ekkor ő
mondta, hogy van fényképe. A másik fél arra sem emlékezett, hogy egy több, mint 10 tonnás autó
bekanyarodott hozzájuk. Neki megvan róla a fénykép, rendszámmal együtt. Nem érti, hogy ezeknek az
információknak a tudatában hogyan támogathatja mégis a másik felet a bizottság.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az oszlopok visszavételén kívül látnak-e a felek más megoldást a kettejük
közötti kapcsolat javítására?
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: Csak egy oszlop kihelyezése zavarja. Más megoldást nem tart
elfogadhatónak.
Madaras József, Fagyöngy utcai lakó: Ha az oszlopot közelebb helyezi a bizottság a kerítéshez, akkor
nem lesz probléma. De csak a saját nevében nem nyilatkozhat, mert az utcában lakó további 10
személy is szeretné az oszlopok arrébb helyezését.
Madaras Tamás, Fagyöngy utcai lakó: Most nem tudják használni a közterületet, ezért ennyi erővel
kárpótlást is kaphatnának, például adójóváírással.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kéri, hogy a másik fél is válaszoljon a kérdésre.
Bíró Aranka, Fagyöngy utcai lakó: Madaras Tamás kérjen bocsánatot a bizottság előtt azokért a
viselkedésekért és károkért, amiket okozott neki.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez lelki ügy, őt viszont a technikai megoldás érdekli.
Bíró Aranka, Fagyöngy utcai lakó: Hajlandó lenne 20 centiméterrel beljebb helyezni az oszlopot, de
ragaszkodik a bocsánatkéréshez.
Kővári László elnök: Ezt viszont a bizottság nem rendelheti el.
Madaras József, Fagyöngy utcai lakó: 1993 óta ott lakik, és ez alatt az idő alatt sosem került vitába
még a szomszédokkal.
Kővári László elnök: Megköszöni a feleknek, hogy részt vettek a bizottság ülésén, és hogy elmondták
álláspontjukat.
A Fagyöngy utca lakói 13 óra 43 perckor elhagyják az üléstermet.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A feleket meghallgatva úgy érzi, hogy szükség van a bizottság
segítségére. A bizottságnak kell találnia egy helyes megoldást a probléma orvosolására. Javasolja, hogy
kerüljön áthelyezésre a második oszlop.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a Fagyöngy utca 14. elé később kihelyezett oszlopot az ingatlan
tulajdonosával az útszegélytől 110 centiméterre helyeztesse át a bizottság a korábbi 80 centiméter
helyett.
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 43/2017. (II.14.) határozata
a Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos 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 I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. megtárgyalta a „Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos
kérelme” tárgyú előterjesztést, és – az ügyben érintett felek
álláspontját is meghallgatva - úgy dönt, hogy a Fagyöngy utca 14.
elé később kihelyezett oszlopot az ingatlan tulajdonosa az
útszegélytől 110 centiméterre helyezze át a korábbi 80 centiméter
helyett.
Határidő:
Felelős:

2017. február 14.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről tájékoztassa az
ügyben érintett feleket.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Indokolt a tábla kihelyezése?
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Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés alapján igen.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 44/2017. (II.14.) határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely kijelölésére
irányuló kérelemről
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 Szekszárd, Dienes V. u. 10. szám alatti lakosnak
mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely kijelölésére irányuló kérelmét és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott személyt szállító
járművek részére fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló megszüntetésére
(22. 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 45/2017. (II.14.) határozata
mozgáskorlátozottak
számára
fenntartott
várakozóhely
megszüntetésére irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
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Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Tartsay Ltp. 31. szám alatti lakosnak a
társasház parkolójában lévő, mozgáskorlátozottakat szállító járművek
számára fenntartott várakozóhely megszüntetésével kapcsolatos
kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye le a
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott
várakozóhely” KRESZ táblát.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Az Adri-Épker Kft. közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(19. 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 46/2017. (II.14.) határozata
az Adri-Épker Kft. közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
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 az Adri-Épker Kft-nek (7100 Szekszárd,
Tinódi u. 4.) építési munkaterület kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Citiposter Kft. 2016. II. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 47/2017. (II.14.) határozata
a Mahir Cityposter Kft. 2016. II. 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 2016. II. félévi tevékenyégről
készült tájékoztatást tudomásul veszi, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az 1.452.341.-Ft + ÁFA összegű díjról a számlát állítsa ki
és küldje meg a MAHIR Cityposter Kft-nek.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A közterület-felügyelők kint voltak a helyszínen, és rendben találták az üzlet
környékét.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mennyi bérleti díjat jelent ez havonta?
Máté Péter bizottsági tag: Nincs 30.000 forint.
dr. Mezei László bizottsági tag: 28.500 forint. Ennyiért ad bérbe az önkormányzat egy
élelmiszerüzlethez szükséges területet. Mekkora az üzlet alapterülete?
Varga András osztályvezető: 60 négyzetméter.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem ért egyet azzal, hogy 28.500 forintért adjon bérbe az
önkormányzat egy 60 négyzetméter nagyságú területet.
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Kővári László elnök: A terület lakosainak védelme érdekében javasolja a kérelem támogatását.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint kötelezni kellene a tulajdonosokat a rossz
körülmények megszüntetésére. Minden térkő meg van süllyedve, a szemetest senki nem üríti, az üzlet
környéke is tele van szeméttel, cigaretta csikkel, az elmúlt hat évben nem került sor az üzlet kifestésére,
a kenyértároló rekeszek tele vannak legyekkel, a felvágotton nincs fólia, a zöldséget a földön tárolják.
Az ÁNTSZ lehet, hogy be is zárná az üzletet, ha kimenne szemlére. Elmondja továbbá, hogy a
tulajdonosok lehet, hogy 28.500 forintért bérelnék a területet, de az biztos, hogy ennél jóval nagyobb
összegért adják ki.
Varga András osztályvezető: A tulajdonosok nem a területet adják bérbe, hanem a felépítményt.
Számlákat csatolt a kérelmező.
Gyurkovics János bizottsági tag: Mekkora összegért adják bérbe az üzletet?
Varga András osztályvezető: Körülbelül 40.000 forintért.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szerinte ennél jóval nagyobb összegről van szó valójában.
Kővári László elnök 14 óra 02 perckor átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek, majd
elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter elnökhelyettes: A tulajdonos gyakorlatilag most kevesebbért adja bérbe az üzletet, mint
amennyit az önkormányzatnak fizet a közterület-használatért, ezért javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 48/2017. (II.14.) határozata
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
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 Zsók Ambrusnénak (7100 Szekszárd,
Újfalussy u. 6.) a Bottyán-hegyen lévő, vegyesboltként üzemelő
pavilon közterület-használati díjának mérséklésére benyújtott
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj 50%-kal
történő csökkentéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Dózsa György utca és a Vörösmarty utca parkolási helyzete
13
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(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök az ülésterembe visszatér 14 óra 04 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A jelenlegi helyzet legalizálását javasolja. Valóban rosszul van kitáblázva a
terület. A Vörösmarty utca elején nincs parkolóhely, mert a rabszállító autó kikanyarodásának
biztosításához szükség van a helyre. A legelső sarkon csak kettő vagy három parkolóhely van, ezért
nyugodtan kitehető a kétórás várakozóövezet tábla. Aki ott megáll az ügyeit intézni, két órán belül
biztos végez. A Dózsa György utca keleti oldalán kint van egy „Megállni tilos” KRESZ tábla kiegészítő
nyilazással balra-jobbra. Ezt helytelennek gondolja. A Dózsa György utcában a Vörösmarty
kereszteződéstől balra mindig is parkoltak autók. A mindkét irányba mutató nyilat le kellene venni, és
csak jobbra mutató nyilat kellene kitenni. A bíróság előtt van négy darab parkolóhely, ami a fizetős
övezetbe tartozik. A javaslata elfogadásával a jelenlegi helyzet kerülne legalizálásra.
Szegedi Attila bizottsági tag: A bíróságnak van kijelölt parkolóhelye?
Varga András osztályvezető: A bíróságnak, ügyészségnek, büntetés-végrehajtási intézeteknek van.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek az 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdésének kiegészítését a Dózsa György és a Vörösmarty utcával.
Javasolja továbbá a Dózsa György 3. számú ingatlan elé kihelyezett „Megállni tilos” KRESZ táblán levő
kiegészítő tábla módosítását úgy, hogy a Dózsa György utca ÉK-i oldalán engedélyezett legyen a
várakozás. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a Dózsa György utca 4. számú ingatlan előtt levő
„Megállni tilos” KRESZ táblát állítsa a helyes irányba annak érdekében, hogy az utca ÉNY-i oldalára
vonatkozzon a megállási tilalom.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel Máté Péter bizottsági tag által 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 49/2017. (II.14.) határozata
a Dózsa György utca és a Vörösmarty utca közlekedési rendjéről
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
1. megtárgyalta a Dózsa György és a Vörösmarty utca forgalmi
rendjével kapcsolatos előterjesztést és javasolja a Közgyűlésnek,
hogy az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (12)
bekezdését egészítse ki a Dózsa György és a Vörösmarty utcával,
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azaz ezekben az utcákban is legfeljebb 2 óra időtartamban legyen
megengedett a várakozás.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a) a Dózsa György u. 3. számú ingatlan elé kihelyezett „Megállni
tilos” KRESZ táblán lévő kiegészítő táblát módosítsa úgy, hogy
a Dózsa Gy. u. ÉK-i oldalán engedélyezett legyen a várakozás.
b) a Dózsa György u. 4. számú ingatlan előtt lévő „Megállni tilos”
KRESZ táblát állítsa helyes irányba, annak érdekében, hogy az
utca ÉNY-i oldalára vonatkozzon a megállási tilalom.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz
tározók üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 50/2017. (II.14.) határozata
csapadékvíz átemelők és tűzivíz tározók üzemeltetésére vonatkozó
beszerzési eljárásról
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 „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz
átemelők és tűzivíz tározók üzemeltetésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
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legkedvezőbb ajánlatot tevő E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-vel (7100
Szekszárd, Epreskert u. 9.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. február 14.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2017. február 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. február 28.
Ács Rezső polgármester

9. napirendi pont:
Javaslat növényanyag kiültetésére
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésbe célszerű lett volna fényképeket mellékelni a cserjékről.
Varga András osztályvezető: Elhozta magával az ülésre a fényképeket, amiket körbead a bizottság
tagjainak.
Gyurkovics János bizottsági tag: Az Euonymus ssp. tarka levelű kecskerágó tövek nagyon fogékonyak
a pajzstetűre, ezért javasolja, hogy e helyett a pajzstetűre kevésbé fogékony cserje kerüljön
kihelyezésre az OBI-nál levő körforgalom szélébe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Gyurkovics János bizottsági tag által
megfogalmazott kiegészítéssel, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 51/2017. (II.14.) határozata
növényanyag kiültetésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja, hogy a Polgármesteri Hivatal az előterjesztés szerinti
helyszínekre ültesse el a 2016. évi bizottsági keret terhére vásárolt
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cserjéket azzal a módosítással, hogy az Euonymus ssp. tarkalevelű
kecskerágó tövek helyett a pajzstetűre kevésbé fogékony cserjét
helyezzenek el az OBI-nál levő körforgalom szélébe.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az ültetés végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
„Megbízási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
intézmények érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi jegyzőkönyveinek elkészítésére”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 52/2017. (II.14.) határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények érintésvédelmi-,
tűzvédelmi-, és villámvédelmi jegyzőkönyveinek elkészítéséről
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 keretszerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő
intézmények érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi
jegyzőkönyveinek elkészítésére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő LUX-H 84 KFT-vel (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 33.) kössön
keretszerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. február 14.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

tájékoztassa

az

2017. február 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. február 28.
Ács Rezső polgármester

11. napirendi pont:
Javaslat telekhatár-rendezés jóváhagyására
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A bizottságnak döntenie kell az összegről is.
Varga András osztályvezető: Az értékesítést egy forgalmi értékbecslés meg kell, hogy előzze. A
bizottságnak egy minimál árat kell meghatároznia.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a határozati javaslat módosítását azzal, hogy a piaci forgalmi érték
150 Ft/m2 összegnél ne lehessen kevesebb.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 53/2017. (II.14.) határozata
telekhatár-rendezés jóváhagyásáról
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. az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Szekszárd,
külterület 01280, 01282/3, 01282/6 és 01282/7 hrsz-ú
ingatlanokat érintő telekhatár-rendezést. A Bizottság az átadásra
kerülő ingatlanrészeket az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken - mely nem lehet
kevesebb 150.- Ft/m2 összegnél – értékesíti. A telekalakítással,
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közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2017. február 14.
Kővári László elnök

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

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a telekhatár-rendezéshez kapcsolódó
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

12. napirendi pont:
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(35. 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 54/2017. (II.14.) határozata
az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterülethasználati díj mérséklésére vonatkozó 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 az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért
Egyesület (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) utcai futóverseny
rendezése kapcsán, a Garay téren színpad, sátor, rajtkapu és asztalok
közterület-használati és 1 db pavilon bérleti díjának elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati
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és bérleti díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 10.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő szökőkutak, párakapuk és
ivókutak üzemeltetésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Elég az egy ajánlat?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Közbeszerzési értékhatár alatti eljárásról van szó, ezért igen.
Varga András osztályvezető: Az elmúlt évben is ők végezték el a munkát.
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 55/2017. (II.14.) határozata
Szökőkutak, párakapuk és ivókutak üzemeltetésére vonatkozó
beszerzési eljárásról
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 „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő szökőkutak,
párakapuk és ivókutak üzemeltetésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során az ajánlatot
tevő Bau-Team Kft-vel ( 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 6.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. február 14.
Kővári László elnök

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

2017. február 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. február 28.
Ács Rezső polgármester

14. napirendi pont:
Javaslat Vállalkozói szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok
Program keretében
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Budapesti cég tette a legkedvezőbb ajánlatot?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen. Az önkormányzat az ajánlattételi felhívást három budapesti cégnek
küldte ki. Az egyik ajánlat azonban az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett be.
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 56/2017. (II.14.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)
elkészítésére a Modern Városok Program keretében Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított komplex
turisztikai
fejlesztéshez
kapcsolódóan”
tárgyú
beszerzés
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)
elkészítésére a Modern Városok Program keretében Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megállapított
komplex turisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Bartlet Communication Bt.-vel (1122 Budapest,
Krisztina krt. 35. IV/3.) kössön szerződést a 2017. évi költségvetés
terhére.
Határidő:

2017. február 14.
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Felelős:

Kővári László elnök

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

2017. február 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 57/2017. (II.14.) határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2017. évi bizottsági munkatervét a
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 14.
Kővári László GPB elnök

dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 21 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
16. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: Véleménye szerint szükség van a közterületen levő és önkormányzati kezelésben
található víznyelő rácsok, iszapfogók folyamatos tisztítására. Ezért a bizottságnak fel kellene hívnia
határozatban a Polgármesteri Hivatalt ezen feladatok ellátására, továbbá fel kellene szólítani az egyes
ingatlantulajdonosokat a kezelésükben levő víznyelő rácsok tisztítására.
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 23 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 58/2017. (II.14.) határozata
víznyelő rácsok tisztításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a közterületen lévő és az önkormányzat
kezelésében található víznyelő rácsok, iszapfogók folyamatos
tisztításáról és szólítsa fel az egyes ingatlantulajdonosokat a
kezelésükben lévő víznyelő rácsok tisztítására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 25 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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