SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-11/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. június 6. 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
Máté Péter bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Schmidt Krisztián útügyi referens
Kelemen Marianna beruházási és műszaki
ügyintéző
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
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 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat az „Ady
Endre Szakképző Iskola Emlékparkjának zöldítése” tárgyú támogatási megállapodás
módosítására” című írásbeli előterjesztést, valamint a „Klímavédelmi feladatok ellátásának
biztosítása” tárgyú szóbeli előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok
sorrendjére.

Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére a „Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja”tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a sorrendváltoztatásra
vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére elektromos
gépkocsi beszerzésére
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Tervezési szerződés a TOP-6.1.1-16 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című
pályázat benyújtásához szükséges pályázat előkészítő felmérési tervek, tervezői
költségvetések elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
Az MLSZ Országos pályaépítési Programja
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, az
Önkormányzat tulajdonában lévő óvodák, orvosi rendelők, szociális intézmények
vizesblokkjainak, illetve a főzőkonyhák tisztasági festésére” tárgyában kiírt, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda
Perczel Mór utcai tagintézményének nyílászáró cseréje” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Szekszárdi Református Egyházközség kérelme
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
Javaslat az „Ady Endre Szakképző Iskola Emlékparkjának zöldítése” tárgyú támogatási
megállapodás módosítására
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Klímavédelmi feladatok ellátásának biztosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
12. napirendi pont:
Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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1. napirendi pont:
Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére elektromos
gépkocsi beszerzésére
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az elektromos autókkal kapcsolatos bejelentések és
változások milyen eredményekkel zárultak?
Kővári László elnök: A polgármester már jelezte, hogy a város jó példát szeretne mutatni ezzel
az elképzelésével. Ennek érdekében az önkormányzat tulajdonában álló cégeknek is javasolta,
hogy szerezzenek be elektromos gépkocsikat. Ezzel összefüggésben készült el ez az
előterjesztés is.
Máté Péter bizottsági tag: Konkrét tapasztalatok még nincsenek, de a tesztautók már ki lettek
próbálva. Ez alapján elmondható, hogy az elektromos autók egy normál városi napot kibírnak,
és hihetetlenül jól gyorsulnak. Az az autó is ki lett próbálva, amit most szeretne vásárolni az
önkormányzat. Elmondja, hogy egy nagyon jól felszerelt autóról van szó, amelyre hét év teljes
körű garancia jár.
dr. Mezei László bizottsági tag: A cél változatlan?
Máté Péter bizottsági tag: Igen. Véleménye szerint akár a taxisofőröket is rá lehetne beszélni
az elektromos autók használatára.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van a városnak egy zöld üzenete, ami példaértékű dolog.
Véleménye szerint szükség lenne különböző szervezetek bevonására is. Szeretné rögzíteni a
jegyzőkönyvben, hogy a villanyautók városban történő bevezetését nem lenne szabad
személyhez kötni. A mai világban már olyan változások következtek be, amelyeknek
köszönhetően 15 perc töltéssel 300 kilométert is képesek megtenni az elektromos autók.
Elmondja, hogy május hónaptól a Tesla gyártja le egy nap alatt a legtöbb autót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 198/2017. (VI.6.)
határozata
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az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázat
megvalósításához szükséges „Adásvételi szerződés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére elektromos
gépkocsi beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című
pályázat megvalósításához szükséges „Adásvételi szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
elektromos gépkocsi beszerzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a Pécsi Autó-Hof Kft. (7100 Szekszárd, Palánki út 1.)
tette;
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Pécsi Autó-Hof Kft-vel kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. június 9.
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. június 9.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

dr. Mezei László bizottsági tag: Elmondja, hogy azért szavazott nemmel, mert ő más célokat
helyez előtérbe. Úgy gondolja, hogy ebben az esetben egy szakadékról van szó, ami nem
illeszthető bele a város életébe. Az elképzelés csak akkor lesz megvalósítható, ha a
környezetvédelemmel kapcsolatos előrelépések is érzékelhetővé válnak.
2. napirendi pont:
Tervezési szerződés a TOP-6.1.1-16 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című
pályázat benyújtásához szükséges pályázat előkészítő felmérési tervek, tervezői
költségvetések elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: 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 199/2017. (VI.6.)
határozata
pályázat megvalósításához szükséges pályázatot előkészítő
felmérési tervek és tervezői költségvetések elkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-16 azonosítószámú,
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projekt
megvalósításához szükséges pályázatot előkészítő
felmérési tervek és tervezői költségvetések elkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot az Építész Alkotóműhely Kft. (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 8.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Kővári László elnök

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

2017. június 6.
Kővári László elnök

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

2017. június 9.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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3. napirendi pont:
Az MLSZ Országos pályaépítési Programja
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Magyar Labdarúgó Szövetségnek (a
továbbiakban: MLSZ) újból megjelent a pályaépítési programja. A konstrukció megegyezik a
korábbival, tehát ebben az esetben is 70% a támogatás, 30% az önerő mértéke. Annyi
különbség van a korábbi pályázat és a mostani között, hogy ebben az esetben már több
pályatípusra is lehet pályázni. Van egy kisméretű, 20x40 méteres rekortán borítású labdarúgó
pálya, ami több sportjátékra is alkalmas, így akár kézilabdára, kosárlabdára, futballjátékokra
is. Az önkormányzat a Dienes Valéria Általános Iskolában szeretne ilyen pályát építeni. Az
intézményvezetővel és a fenntartóval az egyeztetések már megtörténtek. Az önerő mértéke
13.350.000 forint. További különbség még, hogy ennél a pályázatnál magának a pályázónak
kell nyilatkoznia arról, hogy talált olyan vállalkozót, aki a pályaépítéshez szükséges támogatási
összeget TAO keretében biztosítja. Az MLSZ pedig ezzel a vállalkozóval köt majd szerződést.
Az előző pályázatnál még az MLSZ keresett vállalkozót. Kéri a bizottságot, hogy támogassa a
pályázat benyújtását.
Kővári László elnök: A pályázatot már most be kell nyújtani?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Június 15-i határidővel kell benyújtani a
pályázatot.
Máté Péter bizottsági tag: Határozott összegről van szó?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy a Dienes Iskolában melyik a
legeredményesebb sportág.
Máté Péter bizottsági tag: Az iskola nagyon eredményes kézilabdában, kosárlabdában és
atlétikában is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Akkor miért szeretne az önkormányzat focipályát építeni?
Máté Péter bizottsági tag: A pálya alkalmas kosárlabdához és kézilabdához is.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ilyen pályával kapcsolatos pályázati
lehetőség most jelent meg először.
Máté Péter bizottsági tag: A pálya megépítése a testnevelés órák megtartását is nagyban
segítené.
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Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy támogassa a pályázat benyújtását.
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 200/2017. (VI.6.)
határozata
az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó
pályázatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programjának keretében a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule területén 20x40-es rekortán
borítású labdarúgó pálya kialakítására pályázatot nyújtson
be;
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy vállaljon kötelezettséget a
pályázat megvalósításához szükséges 30%-os önrész
biztosítására, mely hozzávetőlegesen összesen bruttó 13 350
000 Ft összeget jelent. A pontos összeget a nyertes pályázó a
kivitelezői tender lezárultát követően az együttműködési
megállapodás 2. mellékletében ismerheti meg, melyet az
önkormányzat elfogad;
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Kővári László elnök

3. javasolja a közgyűlésnek, hogy vállaljon kötelezettséget a
pályázaton való részvételhez szükséges költségek
megfizetésére a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
vonatkozásában a 2017. évi költségvetés Pályázati Tartalék
terhére;
Határidő:

2017. június 15.
8
0606jkv

Felelős:

Kővári László elnök

4. javasolja a közgyűlésnek, hogy vállaljon kötelezettséget,
hogy a pályázat nyertessége esetén az önerőt a Dienes
Valéria Általános Iskola Grundschule vonatkozásában a 2017.
évi költségvetés Pályázati Tartalék terhére biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Kővári László elnök

5. javasolja a közgyűlésnek, hogy vállaljon kötelezettséget a
pályázat nyertessége esetén a karbantartási költségek
megfizetésére a Dienes Valéria Általános Iskola
vonatkozásában az Önkormányzat költségvetése terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Kővári László elnök

6. javasolja a közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a
polgármestert a projektet érintő tárgyalások lefolytatására,
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, az
Önkormányzat tulajdonában lévő óvodák, orvosi rendelők, szociális intézmények
vizesblokkjainak, illetve a főzőkonyhák tisztasági festésére” tárgyában kiírt, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(89. 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 201/2017. (VI.6.)
határozata
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önkormányzati intézmények tisztasági festésére irányuló
eljárás eredményéről
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 „Vállalkozói szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, az
önkormányzat tulajdonában lévő óvodák, orvosi rendelők,
szociális intézmények vizesblokkjainak, illetve a
főzőkonyhák tisztasági festése” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő
- 1. munkarészben: Matus István egyéni vállalkozóval
(Szekszárd, Kerámia u. 14.),
- 2. munkarészben: Bosnyák István egyéni vállalkozóval
(Szekszárd, Remete u. 81.),
- 3. munkarészben: Arató Attila egyéni vállalkozóval
(Szekszárd, Klapka ltp 7.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Kővári László elnök

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

2017. június 15.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. június 15.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda
Perczel Mór utcai tagintézményének nyílászáró cseréje” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: A Közgyűlés elfogadta a költségvetési rendeletben az intézmény
nyílászáró cseréjének a felújítását. A pályázat kiírása megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot az
Adri-Épker 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 202/2017. (VI.6.)
határozata
a Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór utcai tagintézményének
nyílászáró cseréjére irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór utcai tagintézményének
nyílászáró cseréje” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Adri-Épker Kft-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Kővári László elnök

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

2017. június 15.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. június 15.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(83. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Indokolt a tábla kihelyezése?
Varga András osztályvezető: Mozgáskorlátozott személy nyújtotta be a kérelmet, és az épület
körül nincs mozgáskorlátozott parkolóhely, ezért indokoltnak tartja. Elmondja, hogy a
kérelmező súlyos fokban mozgáskorlátozott.
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 203/2017. (VI.6.)
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. 8. szám alatti lakosnak a
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. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(84. 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 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 204/2017. (VI.6.)
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, Béri Balogh Ádám utca 75. alatti
lakosnak a 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. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Szekszárdi Református Egyházközség kérelme
(82. 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 205/2017. (VI.6.)
határozata
a Szekszárdi Református Egyházközség 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 a Szekszárdi
Református Egyházközség (7100 Szekszárd, Kálvin tér 12-14.)
interaktív gyermekprogram és szabadtéri istentisztelet
megrendezése kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(85. 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 206/2017. (VI.6.)
határozata
Fejes Istvánné 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 Fejes
Istvánnénak (7100 Szekszárd, Mikes u. 24. III/301.) virágárusítás
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kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Javaslat az „Ady Endre Szakképző Iskola Emlékparkjának zöldítése” tárgyú támogatási
megállapodás módosítására
(91. 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 207/2017. (VI.6.)
határozata
az „Ady Endre Szakképző Iskola Emlékparkjának zöldítésére”
tárgyú támogatási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja az „Ady Endre Szakképző Iskola Emlékparkjának
zöldítésére” című program támogatási megállapodásának
módosítását, miszerint a program megvalósításának
határideje 2017. december 31., a támogatás elszámolására
megszabott határidő pedig 2018. január 31.
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
módosításának előkészítésére.
Határidő:

2017. június 30.
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Felelős:

dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. július 15.
Ács Rezső polgármester

11. napirendi pont:
Klímavédelmi feladatok ellátásának biztosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A bizottság a tavalyi évben elkülönített 1.000.000 forintot a bizottsági
keretből klímavédelmi feladatok ellátására. Véleménye szerint az idei évben is el kellene
különíteni a bizottsági keretből egy meghatározott összeget erre a célra. 1.500.000 forintra
tesz javaslatot.
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 208/2017. (VI.6.)
határozata
klímavédelmi feladatok ellátására pénzösszeg elkülönítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a klímavédelmi feladatok
ellátására 1.500.000 forintot különít el a 2017. évi Bizottsági
Keretéből.
Határidő:
Felelős:

2017. június 6.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Schmidt Krisztián útügyi referens: Az önkormányzat megbízási szerződést kötött egy
budapesti céggel, amelynek a szegedi kirendeltsége jött le Szekszárdra. A cég, mint kívülálló,
megnézte, hogy Szekszárdon hogyan lehetne kialakítani a kerékpárutakat. Egy uniós pályázat
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keretében lehetőség lenne a cég által felvázolt 15 kilométer hosszú kerékpárút kialakítására.
Szegeden rengeteg körforgalom van, és nagyon nagy a biciklis kultúra is, ugyanis a
munkavállalóknak körülbelül a 20-25%-a kerékpárral jár dolgozni. Szegeden már a biciklisávok
szélesítésére van szükség. Minden csomópontnál történt egy kamerával rögzített
forgalomszámlálás. Ez alapján megtudták, hogy hány autó közlekedik csúcsidőben. Reggel, a
legnagyobb csúcsidőben, hét és nyolc óra között 800-900 autó közlekedett azon az
útszakaszon. Egy darab forgalmi sáv 1.200 autót bír el. Ez alapján kezdték el az egész főút
közlekedésének az áttervezését. Arra az álláspontra jutottak, hogy a négy forgalmi sávot
kettőre kellene csökkenteni, és a maradék kettőn lehetne kiépíteni a kerékpárutat. Az
önkormányzat több cégtől is kért véleményt, de egyik sem tudott konkrét választ adni. Ekkor
vetették fel azt az ötletet, hogy nem véglegesítenék egyből az elképzelést, hanem egy bizonyos
időintervallumon belül kipróbálnák. Véleménye szerint ez a megoldás sokkal olcsóbb, mint a
körforgalmak kiépítése. A forgalmi rend módosítását két éjszaka alatt el lehet végezni. Ha a
próba ideje alatt rossz tapasztalatok érkeznek, akkor vissza lehet állítani az eredeti állapotot.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a főiskolától kifele menet, az út és a járda között bőven
lenne hely kerékpárút létesítésére a fák alatt. A próbát jó ötletnek tartja, és az is fontos
szempont, hogy a kerékpárút kiépítése nem kerülne sokba.
Schmidt Krisztián útügyi referens: Négy millió forintba kerülne.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy több kerékpárral közlekedő személy is kérdezte már tőle,
hogy mikor készül el a kerékpárút. Véleménye szerint ezért is szükséges a próbaüzem
bevezetése.
Gyurkovics János bizottsági tag: A szakemberek is csak próbára javasolják, mert még ők sem
látják be a következményeket.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a próbaüzem bevezetése közvélemény-kutatásként is
felfogható.
Szegedi Attila bizottsági tag: A bizottság pár évvel ezelőtt próbálkozott már sávcsökkentéssel,
ami nem bizonyult jó döntésnek.
Kővári László elnök: Igen, de a bizottság utána vissza is állította a Széchenyi utcában az eredeti
állapotot.
Szegedi Attila bizottsági tag: Háromszor akkora lett a levegő légszennyezése. Ez pont ott
történt, ahol a szülészet van.
Schmidt Krisztián útügyi referens: Akkor jelzőlámpákat használtak. Ha ez a koncepció beválna,
akkor lehetne körforgalmat építeni, ami folyamatos közlekedést biztosítana.
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Kővári László elnök: Azt is jó ötletnek tartaná, ha a kerékpárút a főúttal párhuzamosan menne.
De sokan hiányolják, hogy a központi szakaszon nincs kerékpárút. El tudná képzelni a
kerékpárút fák alatti kialakítását is.
Schmidt Krisztián útügyi referens: Az a megoldás nem négy millió forint lenne, hanem
körülbelül 120 millió, valamint a kivitelezés is tolódhat évekkel. Ez a megoldás pedig két
éjszaka alatt kivitelezhető, és mivel éjszaka kerülne sor a kivitelezésre, még a forgalmat sem
zavarná.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Seleznik Rövidáru Bolttól az újvárosi temetőig a házak és a
járdaszegély közötti terület közterület. Véleménye szerint ezen a területen, a fák alatt meg
lehetne építeni azt a kerékpárutat, amit a központban szeretne megépíteni az önkormányzat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal. Véleménye
szerint életképtelen dolgot tartalmaz.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 209/2017. (VI.6.)
határozata
a Rákóczi utca forgalmi rendjének módosításáról
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 Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítására
irányuló javaslatot, és az abban foglalt javaslatok megvalósítását
jóváhagyja, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. június 12.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 13 óra 35 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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