SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. január 11. napján (szerdán) 11 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde megbízott osztályvezető
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:
Meghívottak:

Csausity Éva családi bölcsőde vezető
Szilyné Simon Ágnes a „JASZLICE” Családsegítő
Közhasznú Alapítvány elnöke

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 11 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 Ács- Állványozó Kft.
kérelme” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Parkolási helyzet a
Dózsa György utca és a Vörösmarty utca sarkán” tárgyú szóbeli előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Kapcsolatfelvétel
a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal” tárgyú szóbeli 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:
„Bérleti szerződés meghosszabbítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „JASZLICE”
Családsegítő Közhasznú Alapítvány között”
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Csausity Éva családi bölcsőde vezető
Szilyné Simon Ágnes a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány elnöke
2. napirendi pont:
Kérelem a Csalogány utca elején található „zsákutca” táblával kapcsolatosan
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel kapcsolatos problémája
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Az Ács- Állványozó Kft. kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Parkolási helyzet a Dózsa György utca és a Vörösmarty utca sarkán
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
7. napirendi pont:
Kapcsolatfelvétel a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
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1. napirendi pont:
„Bérleti szerződés meghosszabbítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „JASZLICE”
Családsegítő Közhasznú Alapítvány között”
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Csausity Éva családi bölcsőde vezető
Szilyné Simon Ágnes a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány elnöke
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson
segítséget az Alapítvány részére az általa működtetett családi bölcsőde ideiglenes elhelyezésére
alkalmas ingatlan keresésében.
Csausity Éva, családi bölcsőde vezető: Az Alapítvány nagyon örülne a város segítségének. Arra kérné
a várost, hogy a segítséget időben jelezze az Alapítvány felé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 1/2017. (I. 11.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „JASZLICE” Családsegítő
Közhasznú Alapítvány közötti bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „JASZLICE” Alapítvány között a
bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2023. október 1-ig.
Továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt a beruházás befejezését
követően a bérleti díj és az ingatlan hasznosításával kapcsolatos járulékos
költségek felülvizsgálatára.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a bérleti szerződés
elkészítésére.
3. A Bizottság felkéri továbbá a polgármestert a szerződés aláírására.
4. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy - a Szekszárd, Óvoda u.
5. sz. alatti épület felújítására tekintettel - nyújtson segítséget az
Alapítvány részére az általa működtetett családi bölcsőde ideiglenes
elhelyezésére alkalmas ingatlan keresésében.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2017. január 11.
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2. pont tekintetében: 2017. január 13.
3. pont tekintetében: 2017. január 16.
4. pont tekintetében: 2017. február 28.
Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Kérelem a Csalogány utca elején található „zsákutca” táblával kapcsolatosan
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A Csalogány utcában van egy széles kereszteződés, ami az előterjesztés
mellékletét képező fényképen is jól látszik. Az útkereszteződésben egyébként megállni tilos. A
kereszteződés vonalától számított öt méteren belül megállni tilos. Ennek a szabálynak az
érvényesüléséhez nincs szükség tábla kihelyezésére. A zsákutca tábla megtévesztő helyen van, de ha a
kérelmező kérésére 20 méterrel hátrébb lesz helyezve, akkor túl nagy forgalom keletkezne a Napfény
utcában, ami a vápás vízelvezetés szempontjából nem lenne célszerű megoldás. Ez esetben
egyirányúvá kellene tenni a Napfény utcát, ami az ott lakók elégedetlenségét eredményezné.
Kővári László elnök: Kint járt a helyszínen. Elmondja, hogy egyetért Máté Péter bizottsági tag
javaslatával. Kiemelt figyelmet kellene fordítani arra, hogy a közlekedési tábláknak érvényt
szerezzenek, ezért szorgalmazza a Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésének összehívását.
Feri Blanka osztályvezető: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Testület várhatóan január 26-án tartja
soron következő ülését.
Szegedi Attila bizottsági tag: A közterület-felügyelők vagy a rendőrök tudnának érvényt szerezni a
tábláknak?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
Szegedi Attila bizottsági tag: Meg vannak azok a jogszabályi hátterek, amikre lehet hivatkozni?
Märcz László igazgatóságvezető: Vannak jogszabályi hátterek.
Szegedi Attila bizottsági tag: Mert az emberek mindig azt a választ kapják, amikor elmennek valamelyik
szervhez, hogy nem az ő hatáskörük, vagy nincs rá jogszabályi háttér. A Csalogány utcától nem messze,
a Csatári üzletháznak a parkolóba való bejutásánál hasonló probléma állt elő. Az üzletház hátsó
sarkánál, az egyik garázsnál létrehoztak egy dohányüzletet. Az üzlet előtt, most, hogy kávét is lehet
már ott árusítani, minden reggel hat-nyolc autó áll. A CBA-s teherautók közelharcot folytatnak minden
reggel azért, hogy le tudják rakni az áruikat. Elvileg az is kereszteződésnek minősül, mert különben nem
lenne kint az elsőbbségadásra kötelező tábla. Megjegyzi, hogy nyáron egyáltalán nem látszik a tábla,
mert eltakarja a szomorúfűzfa. Ha a tábla a kérelmező kérésének megfelelően át lenne helyezve, a
parkolási problémák akkor sem oldódnának meg. A kérelmező a parkolási gondok miatt kereste fel a
hivatalt.
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Máté Péter bizottsági tag: Tábla nélkül sem lehet ott parkolni, tekintettel az útkereszteződésre. Ennek
a szabálynak az érvényesítéséhez nincs szükség közlekedési táblára.
Kővári László elnök: Amikor megtekintette a helyszínt, egy autó sem parkolt ott. Javasolja a kérelem
elutasítását.
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 2/2017. (I. 11.) határozata
a Csalogány utca elején található „zsákutca” táblával kapcsolatos
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 Csalogány utca elején található
„zsákutca” táblával kapcsolatos kérelmet és felkéri Polgármesteri Hivatalt,
hogy tájékoztassa a kérelmezőt a kérelmének elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Van olyan jogszabály, ami lehetővé teszi, hogy az idegenforgalmat generáló
vállalkozásoknál kedvezményt adjon az önkormányzat. Korábban is részesített ilyen kedvezményben
vállalkozásokat az önkormányzat.
Máté Péter bizottsági tag: Mészáros Pál az egyetlen olyan vállalkozó Szekszárdon, aki minden
beruházásához parkolóhelyet biztosít, a Kossuth Lajos utcában megvettek egy házat, kimondottan
parkolóhely kialakítási célzattal. Az utca túloldalán ott van a Mészáros Borház, jó nagy parkolóval, ahol
szinte soha nincs parkolási probléma. A Merops Éttermet most bővíteni szeretnék. A hatályos
jogszabály úgy rendelkezik, hogy csak az a parkoló tekinthető parkolónak egy bővítésnél, ami
közvetlenül azon a helyrajzi számon található. Így a szemben lévő parkolót nem tekinti a jogszabály
parkolónak, ezért parkolóhely megváltást kell kérnie. Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet.
Märcz László igazgatóságvezető: A parkolók megváltásáról tájékoztatja a bizottságot. Elmondja, hogy
egy parkoló megváltása jelenleg 200.000 forint. Ez most már nem egyezik meg egy parkoló
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megépítésének tényleges költségével, ami minimum 300.000 forint. A parkoló ráadásul
engedélyköteles, ezért a hatóságtól még be kell szerezni hozzá az engedélyt, továbbá terveztetni is
kell. Felvetődött, hogy ezért változtatni kellene a szabályozáson, mert mindenki a parkoló megváltást
választja, mivel az jóval kevesebb költségbe kerül, mint a megépítés.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a parkoló megváltási díj csökkentés iránti
kérelmet, és mérsékelje a megváltási díjat 50%-al.
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 3/2017. (I. 11.) határozata
a Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.
5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva a Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj
csökkentés iránti kérelmét támogatja, a megváltási díjat 50 %-kal mérsékli és
felkéri a polgármestert a parkoló megváltására vonatkozó megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel kapcsolatos problémája
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Az egyik érintett félnek az volt a kérése, hogy a bizottság tárgyalja
meg újból az ügyet. Az érintett személy nehezményezte, hogy az előterjesztésben szereplő dátumok
közül nem mindegyik felel meg a valóságnak. Ezekből az adatokból azt feltételezte, hogy a szomszéd
engedély nélkül helyezte el az első oszlopot. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az oszlop engedéllyel
került kihelyezésre: májusban fordult a hivatalhoz az ügyfél, ezt követően meg is kapta az engedélyt a
forgalomkorlátozó oszlop kihelyezésére, ami még májusban meg is történt. Egyébként a korábbi
előterjesztésben szereplő további adatok megfelelnek a valóságnak. Továbbá azt is nehezményezte,
hogy az előterjesztés, amit az önkormányzat honlapján bárki elérhet, tartalmazza a nevét. Megjegyzi,
hogy innentől kezdve az előterjesztésekben nem fognak szerepelni nevek.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az ügyben érintett feleket hallgassa meg személyesen
is.
További 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 4/2017. (I. 11.) határozata
a Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel
kapcsolatos problémájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok
közlekedéssel kapcsolatos problémája” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
úgy dönt, hogy az ügyben érintett feleket személyesen is meghallgatja.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Az Ács- Állványozó Kft. kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 5/2017. (I. 11.) határozata
az Ács- Állványozó Kft. 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 Ács - Állványozó Kft-nek (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/c.) építési
munkaterület kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Parkolási helyzet a Dózsa György utca és a Vörösmarty utca sarkán
(szóbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag: A Dózsa György utca és a Vörösmarty utca sarkán a parkolási helyzet elég
abszurd. Nem fizető övezetről van szó, ezért reggel nyolc óra előtt tíz perccel már tele vannak a
parkolók. Az ott lakó emberek, valamint akiknek ott van az üzletük, alátámasztják az állításait, miszerint
azok a személyek veszik igénybe a parkolókat, akik nem ott laknak, nem ott dolgoznak.
Kővári László elnök: Nincs ott parkoló óra?
Szabó Balázs bizottsági tag: Nincs.
Máté Péter bizottsági tag: Három parkolóra nem lehet parkoló órát telepíteni.
Szabó Balázs bizottsági tag: De nem is parkoló övezet. Korábban a bíróságnak volt ott felfestve két
parkolója, de már az a felfestés is kopik le.
Märcz László igazgatóságvezető: A büntetés-végrehajtási intézetnek van ott pár parkolója.
Szabó Balázs bizottsági tag: Az általa megemlített terület odébb van.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tekintse
át az érintett területre vonatkozó parkolási szabályozást, továbbá vizsgálja meg, hogyan lehet erre a
területre a két órás várakozó övezetet kiterjeszteni.
Szabó Balázs bizottsági tag: Egy tábla ki van helyezve, de szerinte nem megfelelő helyre.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja Máté Péter bizottsági tag javaslatát.
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 6/2017. (I. 11.) határozata
a Dózsa György utca és a Vörösmarty utca sarkán levő parkolási helyzetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Parkolási helyzet a Dózsa György utca és a Vörösmarty
utca sarkán” tárgyú szóbeli előterjesztést megtárgyalta és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tekintse át az érintett területre vonatkozó
parkolási szabályozást, továbbá vizsgálja meg, hogyan lehet erre a területre
a két órás várakozó övezetet kiterjeszteni.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető
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7. napirendi pont:
Kapcsolatfelvétel a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag: A Szekszárdi Kutyamenhely helyzete mindenki számára ismert.
Javasolja, hogy a bizottság hívja meg a Szekszárdi Kutyamenhelyt működtető Alapítvány képviselőjét a
soron következő ülésre, azért, hogy megkérdezhesse a bizottság, hogy hogyan képzelik el a
Kutyamenhely jövőjét, melyik helyet tartanák alkalmasnak az áttelepítésre, továbbá, hogy mennyi
lenne az áttelepítés költsége, valamint, hogy milyen szervezetek bevonásával lehetne ezt a 15 éves
problémát megoldani. Az előző két ciklusban nagyon rossz kapcsolat alakult ki a Kutyamenhely
vezetése és a város vezetése között, aminek a következményét nem az állatoknak kellene viselnie. A
mostani vezetést helyzetbe kellene hozni. Ez a kutyamenhely minősíti a várost.
Szabó Balázs bizottsági tag: Sok karitatív tevékenységet végzett a Kutyamenhelynél, ami alapján
egyetért azzal, hogy a menhely nem megfelelő helyen van. Úgy tudja, hogy a menhely vezetője nem
szeretne elköltözni onnan.
Märcz László igazgatóságvezető: Csak az a probléma, hogy nem nagyon van megfelelő hely.
Kővári László elnök: Ezért kell beszélni a vezetővel.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ha a bizottság behívná a vezetőt, akkor ő is kényszerhelyzetbe kerülne.
Máté Péter bizottsági tag: 2006 óta több konfliktus is volt a Kutyamenhellyel. Az önkormányzat
korábban már felajánlott másik területet, ami alkalmas lehetett volna egy menhely működtetéséhez:
nincs messze a várostól, könnyen meg is közelíthető, és a kutyák sétáltatására rendelkezésre áll egy
nagy terület. A Kutyamenhely vezetősége ezt az ajánlatot elutasította. Véleménye szerint arra kellene
törekedni, hogy közösen sikerüljön megoldást találni a problémára.
Szabó Balázs bizottsági tag: Szekszárdon a Kutyamenhely nem altatja el a kutyákat, hanem befogadja
valamennyit, viszont már nincs hozzá kapacitása.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 11 óra 53 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Foglalkozni kell ezzel a problémával, ezért javasolja, hogy a bizottság hívja meg
soron következő ülésére a Szekszárdi Kutyamenhelyt működtető Alapítvány képviselőjét.
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 7/2017. (I. 11.) határozata
a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal való
kapcsolatfelvételről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Kapcsolatfelvétel a Tolna Megyei Állat-és
Természetvédő Alapítvánnyal” tárgyú szóbeli előterjesztést megtárgyalta, és
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Kutyamenhelyt működtető
Alapítvány képviselőjét hívja meg a soron következő bizottsági ülésre.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 11 óra 55 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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