SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-20/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. október 26. napján (csütörtökön) 8 óra 45 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Gyurkovics János bizottsági tag
Dr. Mezei László bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Kővári László elnök

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból
4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 óra 45 perckor megnyitja.
Märcz László igazgatóságvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Rákóczi utca
forgalmi rendjének változása” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat
benyújtására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői
teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(253. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató ügyvezetőjének kérelme
(271. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Rákóczi utca forgalmi rendjének változása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat
benyújtására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kővári László elnök az ülésterembe megérkezik 8 óra 46 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint most sem jó az előterjesztés. Az Aranytó út például nincs
rajta a térképen.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ez pontosításra került.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés szöveges része most is tartalmazza, véleménye szerint
azért, hogy a sportkomplexum is beleférjen. A térképen továbbra sem látja.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A jelzett akcióterület az Integrált Területfejlesztési
Stratégiában (a továbbiakban: ITS) szerepel. Az akcióterv le lett határolva. Ezen az akcióterven belül
van lehetősége az önkormányzatnak a „Zöld város” programban új akcióterületet kijelölni. Az előzetes
igényfelmérés és kihasználtsági terv alapján ezen az ITS-en meghatározott akcióterületen belül kerül
kijelölésre egy új akcióterület. Ez múltkor pontatlanul került megfogalmazásra az előterjesztésben.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztésben az utca felsorolásoknál szerepel a Keselyűsi út, az
Aranytó út és a Mátyás király utca. Ez most része ennek?
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem. Az ITS-ben ez volt meghatározva
akcióterületnek. Ezen az akcióterületen belül kell meghatározni egy akcióterületet. Az új akcióterületet
az ITS-el összhangban kellett kijelölni.
Máté Péter bizottsági tag: Csak a felsorolásból nem az a terület látszik, mint ami a térképen rajta van.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés azt mutatja be, hogy mi szerepelt az ITS-ben. Ezen belül kellett
kijelölni egy területet. Elmondja, hogy volt egy területkorlát is, amit a kijelölt terület elér.
Máté Péter bizottsági tag: Véglegesnek tekintendő már az, amit az önkormányzat a program
keretében szeretne megvalósítani, vagy ez még csak egy keret?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ez még csak egy keret.
Máté Péter bizottsági tag: A végső döntésre később kerül sor?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, a projektfejlesztési szakaszban lesz részletesen
kidolgozva.
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 347/2017. (X.26.) határozata
pályázat benyújtásáról a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város
kialakítása” című pályázati felhívásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú,
„Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői
teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(253. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 49 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
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dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűlés a javadalmazási szabályzat elfogadásakor felhatalmazást adott a
polgármester úrnak arra, hogy keresse meg az ügyvezetőket, majd tegyen javaslatot a
prémiumkövetelményekre. Most csak egy részidőszakról van szó, mert egyébként az egész évre kellene
meghatározni a prémiumkövetelményeket. Mivel a javadalmazási szabályzatot nemrég fogadta csak el
a Közgyűlés, azt tartja jó megoldásnak, ha a Közgyűlés az utolsó negyedévre határozza meg a
követelményeket. A hivatal kapott javaslatokat, melyeket részben próbáltak egységesíteni, részben
pedig specializálni is, tekintettel arra, hogy nem lehet mindenben összehasonlítani egy nonprofit és
egy nem nonprofit céget. Elmondja, hogy az ügyvezetők a mérlegbeszámolókkal együtt kell, hogy
megküldjék az önértékelésüket, melyben beszámolnak a prémiumkövetelmények teljesüléséről,
dokumentumokkal alátámasztva. Ez alapján fog dönteni a prémiumról a Közgyűlés a polgármester
előterjesztése alapján. Az előterjesztés a prémiumot az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásához
igazítja, annak félszeresétől egészen a hatszorosáig terjedhet.
Kővári László elnök: A későbbiekben hogyan lesz meghatározva?
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 51 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: A meghatározás az üzleti terv elfogadásához kötődik, az értékelés pedig a
mérlegbeszámoló elfogadásához. Elmondja, hogy tegnap este Kerekes László kérelmet nyújtott be
azzal kapcsolatosan, hogy a másik cégtől szeretné felvenni az ügyvezetőnek járó javadalmazást. Úgy
gondolja, hogy ez a kérelem teljesen méltányolható, és az önkormányzatnak is érdeke fűződik hozzá.
Ha a Közgyűlés a kérelmet jóváhagyja, akkor a prémium követelményeket is a másik cég
vonatkozásában kell meghatározni.
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 348/2017. (X.26.) határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok
vezető
tisztségviselői
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői
teljesítménykövetelményeinek meghatározása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató ügyvezetőjének kérelme
(271. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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 349/2017. (X.26.) határozata
a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjének kérelme” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 26.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Rákóczi utca forgalmi rendjének változása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Rákóczi utcában megtörtént a kerékpárút próbaüzeme. Sor került
lakossági fórumokra is. Javasolja a bizottságnak, hogy hozzon döntést arról, hogy a szakmai érvek
ellenére a forgalmi rend kerüljön visszaállításra az eredeti állapotába. Ezért javasolja, hogy a bizottság
bízza meg a Polgármesteri Hivatalt, hogy állítsa vissza a Rákóczi utcában az eredeti forgalmi rendet,
értve ez alatt a felfestést és a forgalomirányító fényjelző készülékek üzemidejének visszaállítását. Azzal
is meg kellene bízni a hivatalt, hogy vizsgálja meg a Kadarka utca végén a Rákóczi utcára való
kikanyarodási sáv megépíthetőségének lehetőségét.
Máté Péter bizottsági tag: Szeretné, ha a határozat azt is tartalmazná, hogy a hivatal vizsgálja meg azt
is, hogy a kikanyarodás megkönnyítése céljából hogyan lehetne a Rákóczi utca és a Kadarka utca
csatlakozásánál egy kétsávos körforgalmat kiépíteni. A Kadarka utca torkolata elég széles, ezért úgy
gondolja, hogy célszerűbb lenne duplasávos körforgalmat építeni, mint külön-külön egy-egy sávot
kikanyarodásra. Véleménye szerint ezért mindkét lehetőséget meg kellene, hogy vizsgálja a hivatal, ezt
követően pedig megalapozott döntést hozhatna a bizottság.
Kővári László elnök: Véleménye szerint az egész kerékpáros kezdeményezésnek az egyik jó pontja az
volt, hogy ki lehetett kanyarodni a Kadarka utcából.
dr. Mezei László bizottsági tag: A próbaüzem ideje alatt méréseket végzett annál a kereszteződésnél,
valamint a Lisztes völgynél való rácsatlakozás kereszteződésénél. A másfél órás mérés alatt, fél hét és
nyolc óra között 920-1.050 jármű haladt át a csomópontokon. Kilencen vettek részt a felmérésben,
voltak, akik a teherautók, kisteherautók és kerékpárok számát is mérték. Az 1.000 körüli érkező
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járművel szemben három-hat kerékpár érkezett abba a kereszteződésbe. A hat kerékpárosból kettő
vagy négy kifelé tolta a kerékpárt. A videót feltették a YouTube-ra. Négy nap alatt 43.000 ember nézte
meg ezt a felvételt. Ez az északi forgalom a legnagyobb terhelésű ebben az időszakban, éppen ezért
véleménye szerint nem szabad szűkíteni a közlekedésre alkalmas sávokat ezen a területen. Úgy
gondolja, hogy jelentős kerékpár kultúrát nem lehet azzal generálni, hogy felfestenek jeleket az
aszfaltra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel Märcz László igazgatóságvezető és Máté Péter bizottsági tag által
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 350/2017. (X.26.) határozata
a Rákóczi utca forgalmi rendjének változásáról
Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy
1. a Rákóczi utcán állítsa vissza az eredeti forgalmi rendet;
(felfestéssel és a forgalomirányító fényjelző készülékek
üzemidejének visszaállításával)
Határidő:
Felelős:

2017. november 2.
Märcz László igazgatóságvezető

2. vizsgálja meg a Kadarka utca végén, a Rákóczi utcára való
kikanyarodási sáv megépíthetőségének lehetőségét;
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

3. a kikanyarodás megkönnyítése céljából vizsgálja meg továbbá a
Kadarka utca és a Rákóczi utca csatlakozásánál egy kétsávos
körforgalom kiépítésének lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

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.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 58 perckor berekeszti.
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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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