SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-14/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. július 18. napján (kedden) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Polgármesteri Irodájában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Kővári László elnök

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Dési Ildikó közbeszerzési referens
Szabó Veronika pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Radványi Petra jogi és bizottsági
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

referens,

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból
6 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Máté Péter elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Takler Ferenc útvételi
kérelme” tárgyú előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a módosítással együtt, melyet
a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök

karbantartására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti,
karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát
Szekszárd” című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-88-2016
azonosítószámú „Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül fedett
buszmegállók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016
azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat
benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához szükséges
Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
7. napirendi pont:
Török József kérelme
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Vespa Klub Magyarország Egyesület kérelme
(102. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Szekszárdi Fősővárosi Kör Egyesület kérelme
(103. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Az Ybl Miklós lakótelep parkolási helyzete
(104. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Javaslat súlykorlátozó táblák kihelyezésére
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Csóka Tamás kérelme
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Kérelem vételár mérséklésre
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Dér Péter útvételi kérelme
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök
karbantartására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 239/2017. (VII.18.) határozata
a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába
adott informatikai eszközök karbantartására 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 a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Vállalkozási
szerződés
a
Tolna
Megyei
KSZR
rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Szegedi Balázs EV-val (7100
Szekszárd, Csalogány utca 24. IV/4.) kössön szerződést;
Határidő:
2017. július 18.
Felelős:
Kővári László elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

tájékoztassa

az

2017. július 21.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester
4
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2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti,
karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 240/2017. (VII.18.) határozata
a
Tolna
Megyei
Illyés
Gyula
Könyvtár
szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére
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 a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási
munkáinak elvégzésére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő
PAZIRIK Informatikai Kft-vel (7100 Szekszárd, Honvéd u. 25. II/5.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. július 18.
Kővári László elnök

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

tájékoztassa

az

2017. július 21.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester
5
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3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát
Szekszárd” című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens: A pályázati eljárás eredménytelen lett. Időközben kiderült, hogy az
egyik ajánlattevőnek kizárólagossága van szemléletformáló tevékenységre.
Máté Péter elnökhelyettes: Ezek szerint a feladatot csak az az ajánlattevő láthatja el, akinek
kizárólagossága van?
Szabó Veronika pályázati referens: Igen, de ez a pályázati felhívásban nem került rögzítésre.
Máté Péter elnökhelyettes: Így csak egy céggel tudja az önkormányzat elvégeztetni a feladatokat?
Szabó Veronika pályázati referens: Igen.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ezek a pályázati kiírások kötelezőek?
Szabó Veronika pályázati referens: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 241/2017. (VII.18.) határozata
a pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című pályázat
megvalósításához szükséges szemléletformáló tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás kapcsán megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet alapján a piaci ár igazolásához három érvényes ajánlat
szükséges, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:
2. felhívja

2017. július 18.
Kővári László elnök
a

Polgármesteri

Hivatalt,

hogy

tájékoztassa

az
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ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze
új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2017. július 21.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-88-2016
azonosítószámú „Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül fedett
buszmegállók kialakítására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens: Ez a pályázati eljárás is eredménytelen lett, tekintettel arra, hogy
az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat sem érkezett.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 242/2017. (VII.18.) határozata
a JETA-88-2016 pályázat megvalósításához szükséges fedett
buszmegállók kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a JETA-88-2016 azonosítószámú „Fedett
buszmegállók létesítése Szekszárdon” című projekt keretén belül
fedett buszmegállók kialakítására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2017. július 18.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze
új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016
azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens: Ebben az esetben is azért lett eredménytelen a pályázati eljárás,
mert nem érkezett ajánlat a nyitva álló határidőn belül.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 243/2017. (VII.18.) határozata
a JETA-89-2016 pályázat megvalósításához szükséges kutyafuttatók
kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a JETA-89-2016 azonosítószámú „Kutyabarát
város” című projekt keretén belül kutyafuttatók kialakítására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:

2017. július 18.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze
új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat
benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához szükséges
Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
8
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Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívást küldött ki három ajánlattevőnek. Az ajánlattételi
határidőn belül kettő ajánlat érkezett, ezért a pályázati eljárás eredménytelen lett.
dr. Mezei László bizottsági tag: Vannak jelentős beszállítói követelések velük szemben?
Máté Péter elnökhelyettes: dr. Mezei László bizottsági tag arra gondol, hogy lehet, hogy azért nem
érkeznek ajánlatok a hivatalhoz, mert az önkormányzat nem fizetett ki korábban más vállalkozókat.
Märcz László igazgatóságvezető: Fizetéssel kapcsolatos probléma még sosem merült fel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 244/2017. (VII.18.) határozata
a pályázat benyújtásához szükséges Igényfelmérés és Kihasználtsági
Terv, illetve a pályázat megvalósításához szükséges Akcióterületi terv
elkészítésére vonatkozó feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város
kialakítása” című pályázat benyújtásához szükséges Igényfelmérés
és Kihasználtsági Terv, illetve a megvalósításához szükséges
Akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a
„272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a piaci ár igazolásához
három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2017. július 18.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze
új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2017. július 19.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Török József kérelme
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Igen tekintélyes összegről van szó.
Varga András osztályvezető: A veterán autó kiállításra külön nincs díjtétel a közterületek használatáról
szóló rendeletben, csak a gépkocsi kiállításra kereskedők esetében. Ezért olyan magas ez az összeg.
Máté Péter elnökhelyettes: A kérelmezőnek nincs haszonszerzési célja, ezért javasolja a kérelem
támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 245/2017. (VII.18.) határozata
Török József közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Török Józsefnek (7100 Szekszárd,
Kisbödő u. 44.) veterán autó Liszt Ferenc téren történő kiállítása
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati
díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Vespa Klub Magyarország Egyesület kérelme
(102. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Július 22-én kerül megrendezésre a Vespa Klub Magyarország Egyesület
„Ciao Szekszárd” elnevezésű rendezvénye. Körülbelül 100 darab Vespa típusú motort kíván bemutatni
az egyesület a Béla király téren. A rendezvényt többek között több borász is támogatja. Az egyesület
kéri a közterület-használati díj elengedését.
Máté Péter elnökhelyettes: A rendezvény turistákat vonz Szekszárdra, ezért javasolja a kérelem
támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes 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 246/2017. (VII.18.) határozata
a Vespa Klub Magyarország Egyesület közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Vespa Klub Magyarország Egyesületnek
(1125 Budapest, Szentendrei út 278.) a „Ciao Szekszárd” elnevezésű, a
Béla király téren tartandó Vespa motor kiállítás kapcsán benyújtott
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul a közterület-használati díj megállapításának
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Szekszárdi Fősővárosi Kör Egyesület kérelme
(103. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Gyurkovics János bizottsági tag: Az egyesület rendkívül színvonalas rendezvényeket szervez, rengeteg
résztvevővel.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 247/2017. (VII.18.) határozata
a Szekszárdi Fősővárosi Kör Egyesület közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Fősővárosi Kör Egyesületnek
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(7100 Szekszárd, Bocskai u. 26.) a „Mária-napi búcsú” rendezése
kapcsán benyújtott, közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 20.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Az Ybl Miklós lakótelep parkolási helyzete
(104. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Több lakos is panaszkodott arra, hogy nehéz a parkolás az Ybl Miklós
lakótelepen. Az adott területen jelenleg ingyenes a parkolás, így rendszeresen idegen autók parkolnak
az utcában. Meg kellene fontolni, hogy ezen a területen is legfeljebb két óra időtartamban legyen
megengedett a várakozás.
Máté Péter elnökhelyettes: Fizetős automatát lehetne odatelepíteni, viszont ennek nagy a
költségvonzata. A kétórás övezet ellenőrzésére nagyobb figyelmet kellene fordítani.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Egyetért azzal, hogy a fizetős automata telepítése nagyon sokba kerül. A
fokozott ellenőrzést be kellene vezetni.
Máté Péter elnökhelyettes: A kétórás várakozási övezet véget ér négy órakor?
Varga András osztályvezető: Reggel fél nyolctól délután fél hatig tart.
Máté Péter elnökhelyettes: Javaslatot kellene tenni a várakozási idő kiterjesztésére.
Varga András osztályvezető: Arra is tehet javaslatot a bizottság, hogy ne az összes területen, hanem
csak itt legyen kiterjesztve a várakozási idő.
Máté Péter elnökhelyettes: Ezen a területen este nagyon sok autó van, közülük többen pedig csak hat
órakor érkeznek.
Varga András osztályvezető: Ha este hatkor érkezik és kiteszi az óráját, akkor várakozhat ott.
Máté Péter elnökhelyettes: De nem teszik ki, és a hat órakor érkezők a telített helyzettel találkoznak.
A működő vállalkozások este vannak csúcson.
Varga András osztályvezető: Ha kétórás lesz az övezet, akkor jogszerűen lehet ott várakozni, és a lakók
nem fognak tudni odaállni.
Máté Péter elnökhelyettes: A hivatalnak van kapacitása a terület ellenőrzésére?
Varga András osztályvezető: A közterület-felügyelők este fél nyolcig tudnak.
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Máté Péter elnökhelyettes: Mivel a közterület-felügyelők este fél nyolcig dolgoznak, ezért eddig az
időpontig kellene kiterjeszteni a várakozási időt. Kiegészítő táblával kellene ezt jelölni?
Varga András osztályvezető: Az Ybl Miklós utcának mind a két végén van tábla kétórás várakozó
övezetről. Az Ybl lakótelepre behajtva pedig van egy tábla, ami jelzi ennek az övezetnek a végét. Ezt a
táblát kell majd levenni, és a várakozási időt kell lecserélni, ha a Közgyűlés elfogadja ezt a javaslatot.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Erre szükség van azért is, mert a közeljövőben működni fog az ügyelet, ami
még nagyobb forgalmat generál majd.
Varga András osztályvezető: Az Ybl Miklós utca 5-7. szám alatt van egy belső parkoló. A kérelmező
szeretné, ha erre a területre kihelyezne az önkormányzat egy „Behajtani tilos kivéve engedéllyel”
táblát.
Máté Péter elnökhelyettes: Kié a terület?
Varga András osztályvezető: Közterületről van szó.
Máté Péter elnökhelyettes: Mivel önkormányzati területről van szó, ezt a kérést alaposan át kell
gondolni, mert ha az orvosi rendelő odaköltözik, akkor az önkormányzat ott tudna biztosítani parkolót.
Varga András osztályvezető: A Bezerédj utca felöl nem lehet megközelíteni ezt a területet, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat egy korábban igényelt területet nem kapott meg. Ez olyan lehetőség lenne,
mint a Wosinsky utcában.
Máté Péter elnökhelyettes: A lakóknak akkor nem mentességet kellene adni, hanem erre a területre
kellene biztosítani a parkolóhelyet.
Varga András osztályvezető: Nem tudja, hogy hány parkolóhely van ott.
Máté Péter elnökhelyettes: Sokan laknak ott.
Märcz László igazgatóságvezető: Ez a parkoló kevés az ott lakóknak.
Máté Péter elnökhelyettes: Volt bejáráson ezen a területen. Ez alapján elmondja, hogy van olyan lakó,
akinek konyhakertje van közterületen.
Varga András osztályvezető: Ez nem biztos, mert csak ennél a háznál van közterület, a többi társasházi
tulajdon.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint erről a kérdésről nem most kellene dönteni. Javasolja,
hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (12)
bekezdését egészítse ki az Ybl Miklós lakóteleppel, valamint az Ybl Miklós lakótelepen és az Ybl Miklós
utcában a legfeljebb két óra várakozási időtartamot munkanapokon 7:30-19:30 közötti időszakra
terjessze ki.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes 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 248/2017. (VII.18.) határozata
az Ybl Miklós ltp. közlekedési rendjéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Ybl Miklós ltp. forgalmi
rendjével kapcsolatos előterjesztést és javasolja a Közgyűlésnek, hogy
az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdését
egészítse ki az Ybl Miklós lakóteleppel, valamint az Ybl Miklós
lakótelepen és az Ybl Miklós utcában a legfeljebb 2 óra várakozási
időtartamot munkanapokon 7.30-19.30 közötti időszakra terjessze ki.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Kővári László GPB elnök
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Javaslat súlykorlátozó táblák kihelyezésére
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A teherautók eléggé károsítják az utakat a városban. Erre tekintettel
arra tesz javaslatot, hogy a 12 tonnát meghaladó járművek csak engedéllyel hajthassanak be az
előterjesztésben megjelölt területekre.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha valaki Keselyűs felől jön a felüljárón, jobb oldalon van egy lehajtó. Az
előterjesztés alapján ott bárki bejöhet a városba. Véleménye szerint erre a területre is szükséges a
tábla kihelyezése. A területnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közút) a fenntartója. A
Közúttal egyeztetett, ami alapján elmondja, hogy az önkormányzat le kell, hogy folytasson egy
szakhatósági engedélyezési eljárást. Ez körülbelül egy hónapot vesz igénybe. Az önkormányzat a Közút
területére kihelyezi a táblát, amit a Közút majd átvesz kezelésbe. Sokszor vidékről hoznak három
tengelyes autókkal árukat. Sok olyan sofőr van, aki nem tudja, hogy merre kell menni, ezért van, hogy
kis utcákba is behajtanak. A sofőrök kérjenek engedélyt, ha ezekre a területekre szeretnének behajtani,
és az önkormányzat majd eldönti, hogy megadja-e az engedélyt.
Varga András osztályvezető: A felüljáró lehajtó ágához kellene kihelyezni a táblát?
Máté Péter elnökhelyettes: Igen.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Mennyibe kerül egy tábla kihelyezése?
Máté Péter elnökhelyettes: Körülbelül 20.000 forintba.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ha kihelyezi az önkormányzat a táblákat, szükség lesz ellenőrzésre is.
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Máté Péter elnökhelyettes: A táblák kihelyezése után mindenképp tájékoztatni kell a városi
rendőrkapitányságot. A közterület-felügyelők is értesülni fognak a döntésről. Javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Tehergépkocsival behajtani tilos” „12t”
„kivéve engedéllyel” KRESZ táblát az előterjesztésben meghatározott területekre. Javasolja továbbá,
hogy a Damjanich utcai felüljáró jobb oldali lehajtóját követően is kerüljön kihelyezésre a súlykorlátozó
tábla, melyhez a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az illetékes hatóságnál
kezdeményezze a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 249/2017. (VII.18.) határozata
a 12 tonnás súlykorlátozó táblák kihelyezésére vonatkozó javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 12 tonnás
súlykorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatos javaslatot és
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki az alábbi
helyekre „Tehergépkocsival behajtani tilos” „12 t” „kivéve
engedéllyel” KRESZ táblát:
 Rákóczi utca - Palánki út kereszteződése
 Rákóczi-Damjanich utca kereszteződése
 Béri Balogh Ádám utca – 56-os út kereszteződése
 Béri Balogh Ádám utca – Alisca utca kereszteződése
 56-os számú főút – Csap utca kereszteződése
 56-os számú főút – Árnyas utca kereszteződése
 56-os számú főút – Ebes utca kereszteződése
 56-os számú főút – Szőlőhegy utca kereszteződése
 56-os számú főút – Szőlő utca kereszteződése
 Tartsay Vilmos utca – Búzavirág utca kereszteződése
 Tartsay Vilmos utca – Halas utca kereszteződése
 Tartsay Vilmos utca - Dr. Hadnagy Albert utca kereszteződése
 Tartsay Vilmos utca – Viola utca kereszteződése
 Tartsay Vilmos utca – Szent-Györgyi Albert utca kereszteződése
 Tartsay Vilmos utca – Dienes Valéria utca kereszteződése
 Pollack Mihály utca-Hunyadi utca kereszteződése
 Pollack Mihály utca – Mátyás király utca kereszteződése
 Pollack Mihály utca – Nyár utca kereszteződése;
2. javasolja, hogy a Damjanich utcai felüljáró jobb oldali lehajtóját
követően kerüljön kihelyezésre a „Tehergépkocsival behajtani
tilos” „12 t” „kivéve engedéllyel” KRESZ tábla, melyhez felhívja a
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Polgármesteri Hivatalt, hogy az illetékes hatóságnál
kezdeményezze a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Csóka Tamás kérelme
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: A kérelmező minden évben síoktatást tart a Baka István Általános Iskola
mögötti közterületen. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is benyújtott díjmentességre vonatkozó
kérelmet. Elmondja, hogy a bizottság a korábbi években mindig támogatta a kérelmezőt.
Máté Péter elnökhelyettes: Személyesen tapasztalta, hogy a kérelmező az alapmozdulatokat nagyon
jól megtanítja a gyermekeknek, akik ez után a sípályán kezdőként már jól tudnak menni. Javasolja a
kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 250/2017. (VII.18.) határozata
Csóka Tamás síoktató 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 Csóka Tamás síoktatónak (7100
Szekszárd, Béri B. Á. u. 109. 4/13. ) a Baka István Általános Iskolától
délre lévő közterület használata kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Kérelem vételár mérséklésre
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Az önkormányzat 2017. január 1-től belépett az ÁFA körbe az ingatlanok
értékesítésénél. Innentől kezdve minden ingatlan értékesítését ÁFA fizetési kötelezettség terheli. A
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kérelmező még 2016-ban nyújtott be vételi kérelmet. A bizottság napirendjén többször is szerepelt a
kérelem. 2017. március 14-én döntött a bizottság az ügyben. Ezt követően méltányossági kérelmet
nyújtott be a kérelmező, arra tekintettel, hogy ő az eredeti kérelmet már 2016-ban benyújtotta, és
önhibáján kívül nem született meg még tavaly a döntés. Ha 2016-ban meghozta volna a bizottság a
döntést, abban az esetben nem terhelte volna ÁFA fizetési kötelezettség.
Máté Péter elnökhelyettes: A bizottság a korábbi ülésén 150 forintos minimum összegben határozta
meg a vételárat, valamint értékbecslést is kért. Az értékbecslő 150 forintot állapított meg?
Varga András osztályvezető: Még nem került sor értékbecslésre.
Máté Péter elnökhelyettes: Akkor nincs miről beszélni.
Varga András osztályvezető: De dönteni kell arról, hogy ez a 150 forint ÁFÁ-val értendő vagy a nélkül.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint le kellene venni a bizottság napirendjéről ezt a
napirendi pontot, és csak az értékbecslést követően kellene döntést hozni.
Varga András osztályvezető: A vagyonrendelet alapján minden egyes ingatlan értékesítését meg kell,
hogy előzze egy hat hónapnál nem régebbi értékbecslés. A bizottság korábbi döntése gyakorlatilag egy
iránymutatás az értékbecslőnek is.
Gyurkovics János bizottsági tag: Meg kellene várni az értékbecslést.
Märcz László igazgatóságvezető: Azt is figyelembe kell venni, hogy gyakorlatilag eltelt már másfél év a
kérelem benyújtása óta.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság az ingatlanok értékesítéséhez szükséges
ingatlanforgalmi értékbecslés elkészültét követően döntsön érdemben a kérdésben.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 251/2017. (VII.18.) határozata
Tóth László önkormányzati ingatlan vételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva megtárgyalta Tóth Lászlónak (7100 Szekszárd, Mérey u. 25.) az
általa használt, szekszárdi 01326/14 hrsz-ú (910 m2), valamint
01326/15 hrsz-ú (2559 m2) önkormányzati ingatlanok megvétele
kapcsán benyújtott méltányossági kérelmét, és úgy dönt, hogy az
ingatlanok értékesítéséhez szükséges ingatlanforgalmi értékbecslés
elkészültét követően dönt érdemben a kérelemről.
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Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 15.
Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Dér Péter útvételi kérelme
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Kérelmező kérelmet nyújtott be a 8984 hrsz-ú, közút megnevezésű,
önkormányzati tulajdonban álló út mellékágának megvásárlására. A Tatai-völgy végén több
ingatlantulajdonnal is rendelkezik a kérelmező. A 8984 hrsz-ú önkormányzati útnak van egy kis
mellékága, ami beékelődik a kérelmező tulajdonában álló ingatlanok közé. Ezt a mellékágat már régóta
a kérelmező gondozza.
Máté Péter elnökhelyettes: Ilyen területek esetében a bizottság mindig jóváhagyta az értékesítést.
Varga András osztályvezető: Jelenleg közút megnevezéssel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
tehát forgalomképtelen vagyontárgyról van szó. Első körben meg kell osztani, és le kell választani ezt
a mellékágat, és önálló helyrajzi számot kell neki adni. Ezt követően pedig át kell minősítetni a
Közlekedési Hatóságnál magánúttá, a Közgyűlés pedig ez után minősítheti át forgalomképes
vagyontárggyá. Ezt követően kerülhet sor az értékesítésre. Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik.
Máté Péter elnökhelyettes: Vételárat meg kell határoznia a bizottságnak?
Varga András osztályvezető: Egy minimum vételárat igen. De itt sor kerül majd értékbecslésre.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság 150,- Ft/m2 + ÁFA összegben állapítsa meg a
minimum vételárat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 252/2017. (VII.18.) határozata
Dér Péter útvételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő 8984 hrsz-ú közút
mellékelt térkép szerinti megosztásához és a megosztást követően
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kialakításra kerülő önálló helyrajzi számú, cca. 150 m2 nagyságú
magánút értékesítéséhez Dér Péter (7100 Szekszárd, Tartsay
ipartelep 11.) részére az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, mely nem lehet
kevesebb 150-, Ft/m2 + ÁFA összegnél. A telekalakítással,
közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek vevőt terhelik;
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Kővári László elnök

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

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Egyebek
dr. Mezei László bizottsági tag: Megváltozott a Korzó áruház hasznosítása. Ez nyilvánvalóan azt is
jelenti, hogy a város legfontosabb terének környezete parkolás szempontjából komoly problémát fog
jelenteni. Van-e a városnak erre olyan megoldása, ami szolgálja a lakók parkolási, vásárlási szokásait?
Ez a kis tér már egyébként is túlterhelt. Van-e lehetőség a járdaszigetek megszüntetésére? Fel lehet-e
osztani a területet szűkebb parkolókra?
Máté Péter elnökhelyettes: Azt kérdezi dr. Mezei László bizottsági tagtól, hogy melyik járdaszigetre
gondol.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Mezőgazdasági Hivatal és a Korzó között van egy egyméteres
járdasziget. Ezt a kis területet fel lehetne osztani halszálkás hasznosítással.
Varga András osztályvezető: Nem önkormányzati területről van szó. Az a terület a Kormányhivatalhoz
tartozik.
dr. Mezei László bizottsági tag: Több száz ember fog majd vásárolni az áruházban. Meg kell oldani ott
a parkolási helyzetet.
Máté Péter elnökhelyettes: A jegyzőt kérdezte a parkolási témával kapcsolatban. Az önkormányzat
előírja kötelező parkolók kialakítását területen belül, de csak új építkezések esetében. Ebben az
esetben van egy meglevő üzlet, aminek van parkolója. Így már nem kell parkolókat kialakítani, és olyan
tevékenységet lehet végezni, amit az üzlet szeretne. A városnak ebbe nincs beleszólási lehetősége,
nem tud korlátokat szabni. Talán még bejelentési kötelezettség sincs ezzel kapcsolatban.
Märcz László igazgatóságvezető: Ezzel kapcsolatban nincs. Tisztában van vele, hogy a parkolással
kezdeni kell valamit. A polgármesterrel már egyeztetett ezzel az üggyel kapcsolatban.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A vásárlási szokások jelenleg úgy rendeződtek Európában és
Magyarországon, hogy a vevők körülbelül 15 lépést hajlandóak megtenni az autójuktól az üzletig.
Szabó Balázs bizottsági tag: A legnagyobb félelme az, hogy a piac teljesen működésképtelenné fog
válni. Több üzlettulajdonos is panaszkodik és fél.
Máté Péter elnökhelyettes: Csodálkozik azon, hogy egy ilyen jellegű üzlet megfelelőnek találja ezt a
helyet.
dr. Mezei László bizottsági tag: Minden héten kap a piacosoktól leveleket, amiben leírják, hogy mit
ígért a hivatal a piacosoknak. Az idős hölgyek a piac közeléből szeretnék becipelni az áruikat. A piac
sem tudja úgy ellátni a funkcióját, ahogy azt a város ígérte.
Szegedi Attila bizottsági tag: A szekszárdi piacosoknak szemléletet kellene váltaniuk. Érti ez alatt az
árusokat és a vásárlókat is. Az egyik pesti piacon a házirendben kérik az árusokat, hogy lehetőleg a fő
piaci napokon érkezzenek meg hét óra előtt. Elmondja, hogy az árusok sokszor kis kocsival húzzák be
az árukat, tekintettel arra, hogy nagyon kevés a parkoló.
Szabó Balázs bizottsági tag: Megoldás lehetne az is, ha például a szerdai napokra a város biztosítana
az árusoknak parkolást egy másik helyszínen.
Máté Péter elnökhelyettes: Melyik helyszínen lehetne parkolót biztosítani?
Szabó Balázs bizottsági tag: Bárhol meg lehetne oldani. De ez csak egy ötlet. Úgy véli, ez egy szép
gesztus lenne az árusok felé is.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A szekszárdi piacnak van házirendje?
Szabó Balázs bizottsági tag: Van.
Máté Péter elnökhelyettes: Az árusok sok jogosultsággal rendelkeznek. A piacon jegyet szedő embert
sokszor elküldik maguktól, egymás helyét foglalják el, és árulják egymás helyét is. Úgy véli, hogy a
legnagyobb gond a piaccal, hogy hat órában, szombaton akarnak forgalmat generálni maguknak az
árusok.
dr. Mezei László bizottsági tag: A térségben egyetlen egy olyan parkoló van, ami segítene ezen a kínos
ügyön, ez pedig a Skála parkolója. Kinek a tulajdonában áll a Skála parkolója? Megvásárolható-e?
Máté Péter elnökhelyettes: Úgy tudja, hogy az üzlet megnyitásakor az építési engedélyhez szükség
volt a parkoló megépítésére. Az a parkoló az üzlet része.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nincs lehetőség a bérlésre?
Máté Péter elnökhelyettes: De, bérelhető a terület. Az üzemeltető bérli. Úgy tudja, hogy az első fél
órában ingyenes ott a parkolás.
Szegedi Attila bizottsági tag: Aki az áruházban vásárol, és bemutatja a blokkot, ingyenesen parkolhat.
A parkoló piaci napokon mindig tele van. A parkoló akkor is tele lenne, ha az önkormányzat átvenné.
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Máté Péter elnökhelyettes: Piaci napon a Bezerédj tömbbelső is tele van. A szekszárdi piacon szerdán
és szombaton vannak a legtöbben. A többi napon nagyon kevés árus és vásárló van.
Szegedi Attila bizottsági tag: Rá kellene venni az árusokat, hogy a kipakolás után a nagyobb
teherautókat vigyék el onnan. Jó ötlet lenne a parkolási kedvezmény biztosítása.
Máté Péter elnökhelyettes: Igazából a szombati napra kellene megoldást találni, mert a piac
lényegében szombaton működik csak igazán. Az árusok több, mint fele viszonteladó és nem őstermelő.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jelzi, hogy a Csatári torok parkolója nem közterület, és valaki lefűrészelte
a nyárfákat, és ott árulja a dinnyét.
Märcz László igazgatóságvezető: Az említett terület önkormányzati terület.
Máté Péter elnökhelyettes: A hivatalnak mindenképp lépnie kell az ügyben.
Märcz László igazgatóságvezető: Jelzi, hogy intézkedni fog a hivatal.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 02 perckor berekeszti.
K.m.f.

Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Máté Péter
elnökhelyettes

Készítette:
Ellenjegyezte:
Radványi Petra
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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