SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-5/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. március 23. napján (pénteken) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Kővári László elnök

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Varga András osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető
Balog Kitti pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor
megnyitja.
Varga András osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „A Szekszárdi
Meliorációs Nkft. társasági szerződésének módosítása” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat,

biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére”
c. pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Balog Kitti pályázati referens
2. napirendi pont.
„Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása
elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv
készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításához költség-haszon
elemzés készítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
4. napirendi pont:
Kérelem az Alisca utca 44-46. társasház mögötti parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
5. napirendi pont:
Kérelem az Ebes utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
6. napirendi pont:
Kérelem a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
7. napirendi pont:
Kérelem a Semmelweis u. 3/A. előtti parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
8. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
A Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenésről szóló 86/2018. (II.20.) bizottsági
határozat kiegészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nkft. társasági szerződésének módosítása
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat,
biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére”
c. pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Balog Kitti pályázati referens
Balog Kitti pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 94/2018. (III.23.)
határozata
„Adásvételi
szerződés
gépkocsi
beszerzésére
”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást,
utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat,
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biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott
szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c. pályázat keretében”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az
„Adásvételi
szerződés
gépkocsi
beszerzésére
”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos
menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c.
pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök

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

2018. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont.
„Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása
elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv
készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Kővári László elnök az ülésterembe megérkezik 8 óra 33 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Koncepciótervezésre vonatkozóan közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. Az ajánlattételi felhívás
három ajánlattevő részére került megküldésre. A benyújtásra nyitva álló határidőn belül
három pályázat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Város-Teampannon Kft. adta.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy látja, hogy ennek a cégnek van a legtöbb referenciája is.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Azt kérdezi a pályázati referenstől, hogy ez a pályázat célozzae egy másik pályázat kiírását és annak kampányozását. A három cég közül kellene
valamelyiknek majd a programot elindítani vagy megtervezni?
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Egy koncepciótervezésről van szó, amely alapjául
szolgál majd a későbbiekben a kivitelezésnek a Zöld város program kapcsán.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez 300 millió forintot jelent.
Máté Péter bizottsági tag: Nem a tervezés kerül annyiba, hanem a Zöld város program.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: A Zöld város kapcsán a támogatási összeg 1.272
millió forint. Az előterjesztésben szereplő ajánlat nettó 5.000.000 forint.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt kérdezi a pályázati referenstől, hogy ez az elképzelés a
városnak melyik tervéhez illeszkedik, melyik elé kerül. A város saját fenntartási terveihez, az
„Orbán-féle” Modern Városok programhoz vagy egyéb tervekhez?
Máté Péter bizottsági tag: A Zöld város program nem része a Modern Városok programnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Éppen ezért kérdezi, hogy melyik tervek elé kerül. Van a
városnak egy saját programja, amelyhez kapcsolódnak végrehajtási kötelezettségek. Van az
„Orbán-féle” program, és van ez a zöld program. Hova szeretné helyezni az önkormányzat ezt
a tervet? Mi indokolja ennek a tervnek az elindítását? Mikor lesz elindítva, és honnan lesz rá
fedezet?
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: A városközpont rehabilitációját szolgálja ez a Zöld
város projekt. Előzetes koncepciótervezésről van szó.
Kővári László elnök: Már egyszer meghirdette az önkormányzat ezt az eljárást. Akkor nem volt
elegendő számú ajánlattevő. Speciális jellegű feladatról van szó, ezért nem helyi cégek végzik
el ezt a feladatot. A Luther tértől kezdve egy átfogó kép alakulna ki parkokkal, parkolókkal. Ez
saját erőből ellátandó feladat. Itt szó sincs „Orbán tervről”. Egyébként is megyei jogú városok
tervéről lehet csak beszélni. Attól, hogy a miniszterelnök úrral egyeztettek, nem jelenti azt,
hogy ez „Orbán terv” lenne. A város tervéről van szó, amelynek a részeként például a
közeljövőben megtörténik az uszoda alapkövének a lerakása. Ennek a programnak
köszönhetően három milliárd forintot már el tudott költeni az önkormányzat a Parászta patak,
a Bartina utca és a Bor utca felújítására. Van olyan programja is a városnak, amelyben az
erőmű támogatásának köszönhetően tud az önkormányzat beruházásokat megvalósítani.
Vannak olyan témák is, amelyek nem tartoznak egyik program közé sem, mint például az
intézmények felújítása. A városi költségvetés sokrétű összetételi forrásra alapoz. Bízik abban,
hogy a bizottságnak lesz beleszólási lehetősége a tervezési feladatokba. A különböző
fórumokon ugyanis rengeteg észrevétel érkezett a lakosoktól. Éppen ezért a kiválasztott
tervezőnek figyelembe kell majd vennie ezeket az észrevételeket. Véleménye szerint 2019-nél
előbb nem tudja az önkormányzat elkezdeni a munkálatokat.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Kijelenthető, hogy ez a terv független minden feladattól, és
párhuzamosan fog futni?
Kővári László elnök: Igen.
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 95/2018. (III.23.)
határozata
koncepció tervezés elkészítésére vonatkozó feladatok
ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. megállapítja, hogy a „Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása
elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának,
az akcióterületi terv készítésének alapjául szolgáló koncepció
tervezési feladatok ellátására” c. értékhatár alatti
meghívásos eljárásra a legkedvezőbb ajánlatot a Város –
Teampannon Kft adta;
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Város-Teampannon Kft-vel (1053 Budapest, Veres Pálné
u. 7.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök

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

2018. március 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításához költség-haszon
elemzés készítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Véleménye szerint ez a napirendi pont szorosan összefügg az előzővel.
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 96/2018. (III.23.)
határozata
költség-haszon elemzés elkészítésére vonatkozó feladatok
ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Vállalkozási szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001
azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat
keretében a pályázat megvalósításához költség-haszon
elemzés készítésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás
kapcsán megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a
HÉTFA Elemző Központ Kft (1051 Budapest, Október 6. utca
19.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő HÉTFA Elemző Központ Kft-vel (1051 Budapest, Október
6. utca 19.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök
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3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Kérelem az Alisca utca 44-46. társasház mögötti parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Hogyan lehetne megoldani a problémát?
Schmidt Krisztián osztályvezető: Olyan oszlopokat kellene lerakni, amelyeket ki lehet
fordítani, és így fizikai zárral lenne megoldva a helyzet, vagy adott esetben zsákutcát is ki
lehetne alakítani. Jelenleg is ki van rakva egy mindkét irányból behajtani tilos tábla, de nem
veszik figyelembe az autósok.
Máté Péter bizottsági tag: A villamos pályák elzárását kellene alapul venni. Egy tűzoltó autó
simán át tudna hajtani adott esetben egy 15-20 centis padkán, míg egy személyautó már nem,
vagy csak nagyon lassan. Véleménye szerint nem pollersort kellene kihelyezni, hanem 20
centiméteres magasságú szegélykövet. Jó lenne, ha ez a szegélykő mindkét oldalán rádiuszos
lenne. Ha ilyen nincs, akkor a rádiusz a tűzoltók felőli közlekedő részen legyen.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Ezt egyeztesse le a hivatal a tűzoltókkal?
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nincs szükség egyeztetésre.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki az Alibi söröző nyugati homlokzatával egyvonalban 20 centiméter magasságú
rádiuszos szegélykövet.
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 97/2018. (III.23.)
határozata
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az Alisca utca 44-46. társasház mögötti parkoló forgalmi
rendjének felülvizsgálatára 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 az Alisca utca 44-46. sz. társasház déli oldalán
található parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki
az Alibi söröző nyugati homlokzatával egyvonalban 20
centiméter magasságú rádiuszos szegélykövet.
Határidő:
Felelős:

2018. április 19.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Kérelem az Ebes utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az utcában van KRESZ tábla. Véleménye szerint ennek kellene érvényt
szerezni.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Van egy lakó, aki annak idején megépítette a házát. Amikor
ennek a lakónak épült a háza, akkor senki sem korlátozta a teherforgalmat. Most, hogy az ő
háza már megépült, korlátozná az utcában a többi ház megépítését. Véleménye szerint
mérlegelni kell, és el kell dönteni, hogy kinek van igaza. Előállhat olyan helyzet is, hogy a
teherautó csak ezen az utcán keresztül tudja elérni az építkezést.
Kővári László elnök: Ha ilyen helyzet áll elő, akkor adható külön engedély.
Máté Péter bizottsági tag: A 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak
személyautóval lehet behajtani. Mezőgazdasági művelésű szőlőterületek vannak arrafelé, ott
található a Puttonyos utca, valamint épül a szőlők között egy ház is. Éppen ezért nem ért egyet
a 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezésével. Véleménye szerint a 12 tonnás súlykorlátozó
tábla megfelelő. Fekvőrendőr kihelyezését sem javasolja, mert azt vápás vízelvezetőhöz nem
szabad kihelyezni.
Kővári László elnök: Azt kell eldönteni, hogy az elutasítást megindokolja-e a bizottság. Mert
az indokolás az lenne, hogy a bizottság korábban hozott egy határozatot, amelynek továbbra
is fenntartja a szellemét.
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Varga András osztályvezető: A korábbi kérelemben szeretett volna fekvőrendőrt a kérelmező.
Most sebességkorlátozó tábla kihelyezését szeretné.
Máté Péter bizottsági tag: A sebességkorlátozó tábla kihelyezésének nincs akadálya. A
súlykorlátozó tábla kihelyezésére viszont nincs lehetőség. Ezt meg is lehet indokolni, mivel
véleménye szerint nem lehet mindenkit és mindent elzárni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy
helyezzen ki 30 km/h-s sebességkorlátozó táblát. Javasolja továbbá, hogy a bizottság utasítsa
el a 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmet.
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 98/2018. (III.23.)
határozata
az Ebes utcában forgalmi rendjének felülvizsgálatára 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 az Ebes utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki 30 km/h-s sebességkorlátozó táblát.
A bizottság a 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezésére
vonatkozó kérelmet elutasítja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 19.
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Kérelem a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a VEDA kaput nem kerülik ott ki. A kapu olyan
helyen van, hogy mindenki észreveszi egyből. Ha nem megy gyorsan a jármű, akkor a kapu
nem kapcsol be, és nem aktiválódik. A tábla kihelyezésével a bizottság lényegében a
bútorvásárlást is megtiltja azon a területen, ugyanis nem tudnák a lakók hazavitetni a
bútorukat. A Fagyöngy utca nem olyan utca, ahová bárki szívesen bemegy. Szűk utcáról van
szó, amely kétirányú közlekedésre igazából nem is lenne alkalmas. Éppen ezért véleménye
szerint a tábla kihelyezése nem indokolt.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Az a probléma, hogy útdíj köteles az 56-os út. Ha Szőlőhegyre
szeretne valaki menni, akkor útdíjat kellene fizetnie, amit a Szálkai elágazóig kellene
megvennie. Éppen ezért, aki Szőlőhegyre szállít például fát, inkább a Fagyöngy utcán keresztül
megy.
Máté Péter bizottsági tag: A 12 tonnás tábla kiüti a fa szállító autót.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Amíg nincs ellenőrzés, addig arra fognak közlekedni a
járművek. A hivatal már jelezte ezt a problémát a rendőrségnek.
Kővári László elnök: A közeljövőben ülést fog tartani a Közbiztonsági Tanácsadó Testület. Ezt
a problémát fel lehet majd venni a napirendre a testület ülésén is. Tegnapelőtt felhívták
telefonon, és elmondták neki, hogy minden nap összetört egy autó a Háry hegynél, mert az
időjárási viszonyok miatt átfolyik a víz az egyik oldalról a másikra. Mindenre nem lehet
megoldást találni. De a bizottság döntését időközönként kellene ellenőrizni.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Erre csak a rendőrségnek van hatásköreköre. Véleménye
szerint ezért meg kellene kérni a rendőrséget, hogy fokozottabban ellenőrizzék ezt a területet.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság a határozatában kellene, hogy döntsön erről. Úgy tudja,
hogy a VEDA kapu nem nézi az útdíjat. Az útdíj kapu és a VEDA kapu két különböző dolog, két
külön cég is működteti. A kérelmezőnek meg kellene írni, hogy a VEDA kapu nem nézi az
útdíjat. A sárgán villogó autók nézik az útdíjat.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy
kérje fel a városi rendőrkapitányságot a teherforgalom fokozott ellenőrzésére. Javasolja
továbbá, hogy a bizottság a 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmet
utasítsa el.
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 99/2018. (III.23.)
határozata
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a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára 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 Fagyöngy utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy kérje fel a városi rendőrkapitányságot a
teherforgalom fokozott ellenőrzésére.
A bizottság a 3,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezésére
vonatozó kérelmet elutasítja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 19.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Kérelem a Semmelweis u. 3/A. előtti parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem jelent nagy különbséget, ha az ablaktól 40
centiméterre áll egy autó, vagy pedig 1,5 méterre. Ha megfordul és odatolat az autó, akkor
nem orral áll, és nem a motorhangot hallja majd a lakó, hanem a füstöt szagolja.
Gyurkovics János bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy az lenne a jó megoldás, ha a bejárati
ajtóval szemben található öbölhöz merőlegesen lennének beállítva az autók. Ott kellene
gondoskodni a felfestésről. Tavaly meg lett csinálva egy betontér, de még most is állnak a
betontérben.
Varga András osztályvezető: Nyáron nem valószínű, hogy túráztatni fogja az autóját a lakó.
Véleménye szerint ezt most csak az időjárási viszonyok miatt teszi a lakó.
Gyurkovics János bizottsági tag: A felfestéssel hat-hét autó elférne ott. Az a kérdés, hogy
valami korlátozó tárgy kihelyezése indokolt lenne-e.
Schmidt Krisztián osztályvezető: A jogszabály alapján a nyílászárótól számított öt méteren
belül nem lehet megállni.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Ha érvényt akar szerezni a bizottság a jogszabálynak, akkor nem
engedélyezheti a parkoló felfestését.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Az is kérdés, hogy mi számít meglévő parkolónak. Parkoló
tábla nincs kihelyezve ezen a területen, csak van egy betonozott placc.
Máté Péter bizottsági tag: A lakótelepeken érdekes a helyzet. A Tartsay lakótelepen is például
kétszer annyi autó van, amint amennyi parkoló. Ráadásul van ott még egy büfé is, amelyhez a
vásárlók nem a főútról állnak be, hanem hátulról, és kimennek a lakótelepről a Szövetség
utcán. A lakók sokszor a fák alatt állnak a füves területen.
Schmidt Krisztián osztályvezető: A lakásonkénti másfél parkoló előrelendítette a parkolók
kialakítása iránti kedvet a vállalkozóknál. A parkoló felfestést meg tudja oldani a hivatal, és
adott esetben később még egyszer megtárgyalhatja az előterjesztést a bizottság, és
eldöntheti, hogy kellenek-e oszlopok.
Máté Péter bizottsági tag: Oszlopokat véleménye szerint óvatosan kell kihelyezni, mert az
oszlop is elvehet parkolási helyet. Lehet, hogy egy 10 centiméteres szegélyt kellene kihelyezni.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Az nem megvalósítható, mert van ott egy vízelvető árok.
Máté Péter bizottsági tag: Ütközős megoldásra gondolt.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki ütközőket, valamint gondoskodjon a parkolóhelyek felfestéséről.
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 100/2018. (III.23.)
határozata
a Semmelweis u. 3/A. parkoló felülvizsgálatára 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 Semmelweis u. 3/A. előtti parkoló forgalmi
rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki ütközőket, valamint
gondoskodjon a parkolóhelyek felfestéséről.
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Határidő:
Felelős:

2018. április 19.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Ha másoknak is ad kedvezményeket a bizottság, akkor véleménye szerint
ezt a kérelmet is támogatni kellene.
Varga András osztályvezető: Az egyház képviseletében más személynek a bizottság már adott
kedvezményt.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint, ha az egyház egyik képviselője megkapta a
kedvezményt, akkor a másiknak is meg kellene adni.
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 101/2018. (III.23.)
határozata
Varga Sándor közterület-használati díj mellőzésére 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, Varga
Sándor Jehova Tanúi kiadványainak állványról történő
bemutatása, valamint ingyenes terjesztése kapcsán benyújtott,
a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:

2018. március 31.
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Felelős:

Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
A Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenésről szóló 86/2018. (II.20.) bizottsági
határozat kiegészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A bizottság a február 20-i ülésén döntött a Minőségi Borok Ételek
magazinban való megjelenésről, amellyel kapcsolatban 150.000 forintot biztosított a KissVégh Lapkiadó Kft-nek. A döntés meghozatalakor a bizottság nem döntött arról, hogy
szeretne-e vásárolni a magazinból. Ezért javasolja, hogy a bizottság a korábbi határozatát
egészítése ki, és biztosítson 24.000 forintot a Kiss-Végh Lapkiadó Kft. részére a magazin 40
példányának megvásárlásához.
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 102/2018. (III.23.)
határozata
a Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenésről szóló
86/2018. (II.20.) bizottsági határozat kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Minőségi Borok Ételek
magazinban való megjelenésről szóló 86/2018. (II.20.) bizottsági
határozatát az alábbi 1/A) bekezdéssel egészíti ki:
„1/A) a 2018. évi bizottsági kerete terhére megrendel a Minőségi
Borok Ételek magazinból 40 példányt a Kiss-Végh Lapkiadó Kfttől 600,- Ft/darab áron, összesen 24.000 forint értékben.”
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nkft. társasági szerződésének módosítása
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 103/2018. (III.23.)
határozata
a Szekszárdi Meliorációs Nkft. társasági szerződésének
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 1.5.1. pontjában, továbbá 1.1.14. pontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. támogatja a részben önkormányzati tulajdonban lévő
Szekszárdi Meliorációs Nkft. társasági szerződésének az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő
jóváhagyását és javasolja a polgármesternek, mint a
tulajdonosi jogokat gyakorlónak, annak elfogadását a
társaság taggyűlésén.
Határidő:
Felelős:

2018. március 23.
Kővári László elnök
Ács Rezső polgármester

2. javasolja az Önkormányzat törzsbetétjének 100.000.- Ft-ról
600.000.- Ft-ra történő megemelését a 2018. évi
költségvetési
rendelet
„felhalmozási
céltartalék”
előirányzata terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 1.
Ács Rezső polgármester
Molnár Kata jegyző

Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 07 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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