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ÖSSZEFOGLALÓ
a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
2017 december 12-én 8:30 órakor a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében
megtartott üléséről
Jelen vannak: Dr. Girán János bizottsági elnök, Kővári János bizottsági alelnök, Erb
József bizottsági tag, Huba Csaba bizottsági tag, Dr. Keresztes László Lóránt
bizottsági tag, Szécsi Zsolt városi főépítész, Gáspár Róbert városfejlesztési ügyintéző,
Németh Eszter városrendezési ügyintéző, Hoffmann László energetikus, Dr. Kovács
Péter településtervező, Kőnig Ferenc közlekedési referens, Szabó Zsolt műszaki
referens, Gyimesi Ferencné a Mozgáskorlátozottak BME képviseletében, Till Tímea
jegyzőkönyvvezető
Dr. Girán János: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel
határozatképes, az ülést 8:35 órakor megnyitja.
Kérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos észrevétel?
Szabó Zsolt: kéri, hogy a bizottság vegye napirendre a Pécs Város környezetkímélő
forgalmi rendjéről, a fizetőparkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól
szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést.
Kőnig Ferenc: kéri a 10. napirendi pontban szereplő Tulajdonosi hozzájárulás a
Kereskedők háza melletti 18872/6 hrsz-ú közterületen parkoló létesítéshez című
előterjesztés visszavonását.
Dr. Girán János: rendben. Jelezni kívánja, hogy a korábbi bizottsági üléseken
felmerült, a Király utcában kipróbált autómentes hét tapasztalataiból készült
összefoglaló előterjesztés azért nincs napirenden, mert az további egyeztetést igényel,
mely a héten megtörténik. Ezért e témának a megtárgyalására rendkívüli ülést kíván
összehívni még december folyamán, vélhetően jövő héten.
Dr. Keresztes László Lóránt: a Közgyűlés napirendjén szerepel több fejlesztési
projekt, melyek nem kerültek ma a Bizottság elé. Ilyen például a tüskésréti
haditechnikai park kialakítása, a Régészeti Múzeum fejlesztése, valamint a Hirdi út
fejlesztése. Kérdése, ezek miért nem kerülnek a Városfejlesztési és Kommunális
Bizottság elé?
Dr. Girán János: a haditechnikai parkkal kapcsolatos előterjesztés vélhetően azért
nincs napirenden, mivel az a fejlesztésről szóló korábbi döntés visszavonását
javasolja. A törvényi előírásokat figyelembe véve a közgyűlési előterjesztést készítő
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kollégák minden bizonnyal úgy ítélték meg, hogy elegendő, ha a Közgyűlés dönt
ezekben a kérdésekben, a fejlesztések pénzügyi vonzatáról pedig a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság foglal állást. Mivel azonban pontos választ nem tud adni a
kérdésre, kéri Jegyző úr véleményét is azzal kapcsolatosan, hogy az említett
előterjesztések miért nem kerültek a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elé?
Dr. Keresztes László Lóránt: a tüskésréti fejlesztés kapcsán igazolódni látszanak
azok az aggodalmak, melyeket az ellenzék korábban megfogalmazott. A Misina tetőn
megépítendő jégpályával kapcsolatosan is felmerültek aggályok, ezért kérni, hogy még
a közgyűlés előtt, arról a projektről is kaphassanak a képviselők egy üzleti tervet vagy
elemzést a megtérülésre vonatkozóan. Így, szükség esetén, fel tudják hívni
Polgármester úr figyelmét arra, hogy talán indokolt lenne azt a projektet is leállítani.
Dr. Girán János: kéri, hogy Képviselő úr kapja meg a Városfejlesztési Zrt-től a kért
dokumentációt. Amennyiben nincs ilyen, úgy készüljön egy gazdasági
hatástanulmány, vagy legalább hatásbecslés.
A napirendi sort illető további hozzászólási igény nem lévén, szavazást kér a Pécs
Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkolóhelyek működtetéséről,
valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet
módosítása című előterjesztés napirendre vételéről.
Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztést
napirendre vette.
Ezt követően a napirend egészéről kéri a szavazást a módosításokra figyelemmel.
Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

1.)

Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki
tervtanács működtetéséről szóló rendeletének megalkotása és településképi
arculati kézikönyvének elfogadása

2.)

A Pécs Építési Szabályzata és Szabályozási Terve újra alkotásának tervezési
feladatához szükséges fedezet biztosítása (pótlólagos)

3.)

A II. János Pál út, az Időjós út, a Kökényi út és az M60 autópálya által határolt
terület kiemelt fejlesztési területté minősítése

4.)

A PÉSZ 2017. évi 20. sz. módosítási eljárás véleményeztetése

5.)

A PÉSZ 2017. évi 22. sz. módosítási eljárásának elindítása

6.)

A PÉSZ 2017. évi 23. sz. módosítási eljárásának elindítása

7.)

A Pécs, Ferencesek utca 5. sz. alatt található étterem vendéglátó előkertje

8.)

Tulajdonosi hozzájárulás Pécs, Mohácsi út 79. előtt új TR állomás közterületen
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való létesítéséhez
9.)

Tulajdonosi hozzájárulás a Pécs, Hal József utca 86/7 hrsz-ú közterületen
létesítendő parkolóhoz

10.) Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek
működtetéséről, valamint a várakozási díjakról” szóló 49/2011. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
11.) Tájékoztatás a Rácvárosi úti óvoda környezetében meglévő közlekedési
problémákról
12.) Egyebek

Napirend tárgyalása:
1.)

Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészetiműszaki tervtanács működtetéséről szóló rendeletének megalkotása és
településképi arculati kézikönyvének elfogadása
Előadó:
Meghívott:

Gáspár Róbert városfejlesztési ügyintéző
Szécsi Zsolt városi főépítész

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az
alábbi állásfoglalást hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
156/2017. (12.12.) számú
állásfoglalása
Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészetiműszaki tervtanács működtetéséről szóló rendeletének megalkotásáról és
településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról

1.)

A Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pécs
Megyei Jogú Város településképi arculati kézikönyvét az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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2.)

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Pécs Megyei Jogú Város
településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács
működtetéséről szóló rendeletet a tervezet szerinti szövegezéssel alkossa
meg.

3.)

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsának Működési
Rendjét meghatározó, 184/2017. (06.15.) sz. határozatával elfogadott
szabályzatot 2017. december 31. napjával helyezze hatályon kívül.

4.)

A Bizottság felkéri a Városi Főépítészt, hogy az állásfoglalás alapján
készítse elő a rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését.

Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szécsi Zsolt városi főépítész
Kapják:

2.)

Dr. Girán János bizottsági elnök
Szécsi Zsolt városi főépítész
Gáspár Róbert városfejlesztési ügyintéző

A Pécs Építési Szabályzata és Szabályozási Terve újra alkotásának
tervezési feladatához szükséges fedezet biztosítása
Előadó:

Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.
a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az
alábbi állásfoglalást hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
157/2017. (12.12.) számú
állásfoglalása
Pécs Építési Szabályzata és Szabályozási Terve újraalkotásának tervezési
feladatához szükséges fedezet biztosításáról
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Pécsi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv újraalkotásához szükséges tervezési munkák díjának
fedezetéül a Város 2018. évi költségvetésében a város és községgazdálkodási
szolgáltatás dologi és egyéb folyó kiadásai keret terhére bruttó 63,5 millió forint
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összegre vállaljon elkötelezettséget, és utasítsa a Pénzügyi Főosztály
főosztályvezetőjét, hogy a Város 2018. évi költségvetésének összeállítása során
a 2. pont szerinti elkötelezettséget az önkormányzati rendelet tervezetében
szerepeltesse.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szécsi Zsolt városi főépítész
Kapják:

3.)

Dr. Girán János a Bizottság elnöke
Szécsi Zsolt városi főépítész
Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző

A II. János Pál út, az Időjós út, a Kökényi út és az M60 autópálya által
határolt terület kiemelt fejlesztési területté minősítése
Előadó:

Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta
és az alábbi állásfoglalást hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
158/2017. (12.12.) számú
állásfoglalása
a II. János Pál út, az Időjós út, a Kökényi út és az M60 autópálya által határolt
terület kiemelt fejlesztési területté minősítéséről
1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a II. János Pál út, az Időjós út, a
Kökényi út és az M60 autópálya által határolt területet minősítse kiemelt
fejlesztési területté a tervezett út, parkolók és közműfejlesztés rövid időn belül
történő megvalósítása érdekében.
2. A Bizottság felkéri a városi főépítészt, hogy az 1. pont alapján a további
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2017. december 7.
Szécsi Zsolt városi főépítész

Kapják:

Szécsi Zsolt városi főépítész
Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző
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4.)

A PÉSZ 2017. évi 20. sz. módosítási eljárás véleményeztetése
Előadó:
Meghívott:

Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző
önkormányzati képviselők

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztést elnapolta.

5.)

A PÉSZ 2017. évi 22. sz. módosítási eljárásának elindítása
Előadó:
Meghívott:

Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző
önkormányzati képviselők

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
159/2017 . (XII.12.) számú
határozata
A PÉSZ 2017. évi 22. sz. módosítási eljárás elindításáról
1.) A Bizottság a 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelettel megalkotott Pécsi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (továbbiakban: PÉSZ) 2017. évi 22.
sz. módosítási eljárását az Étv. 9/B. § (2) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az
előterjesztés 1. sz. mellékletekben szereplő módosító indítványok
tekintetében az ahhoz szükséges településfejlesztés elhatározásáról szóló
döntését átruházott hatáskörében eljárva hozza meg Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) Ör. 2. melléklet 5. pontjában található
táblázat 8. sorában kapott felhatalmazás alapján.
2.) Utasítja a városi főépítészt, hogy A 2017. évi 22. sz. módosítási eljárással
kapcsolatos előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatását, valamint Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztéssel
és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló
13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján megtartott lakossági
fórumot követően, a településtervezővel együttműködve dolgoztassa ki a
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véleményeztetési dokumentációt és terjessze a Bizottság elé jóváhagyás
céljából.

6.)

Határidő:
Felelős:

2018. február 15.
Szécsi Zsolt városi főépítész

Kapják:

Dr. Girán János a Bizottság elnöke
Szécsi Zsolt városi főépítész
Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző

A PÉSZ 2017. évi 23. sz. módosítási eljárásának elindítása
Előadó:
Meghívott:

Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző
önkormányzati képviselők

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
160/2017. (XII.12.) számú
határozata
A PÉSZ 2017. évi 23. sz. módosítási eljárásának elindításáról
1.) A Bizottság a 18/2013. (V. 22.) Ör. 2. melléklet 5. táblázat 8. sorában
nevesített átruházott hatáskörében eljárva a 46/2009. (XII. 21.)
önkormányzati rendelettel megalkotott Pécsi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv (továbbiakban: PÉSZ) 2017. évi 23. sz. módosítási
eljárását elindítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/B. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a tervezési programmal
egyetértve, és az előterjesztéshez mellékelt tervdokumentáció tekintetében
a településfejlesztési döntését meghozza azzal a feltétellel, hogy a
Közgyűlés II. János Pál út, az Időjós út, a Kökényi út és az M60 autópálya
által határolt területet kiemelt fejlesztési területté minősíti.
2.) A Közgyűlés utasítja a Városi Főépítészet vezetőjét, hogy a döntésnek
megfelelően
átvezetett
ún.
véleményeztetési
tervdokumentációt
véglegesítse a tervezővel.
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3.) A Bizottság felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a 13/2017. (III. 27.)
önkormányzati rendeletben megállapított partnerségi szabályok, valamint a
településrendezési tervek készítésére és elfogadására vonatkozó
jogszabályi előírások szerint a PÉSZ 2017. évi 23. sz. módosító eljárásával
kapcsolatosan
szervezzen
lakossági
fórumot,
a
partnerekkel
véleményeztesse a tervdokumentációt.
4.) Amennyiben döntést igénylő, a tervdokumentációval ellentétes vélemény
nem érkezik, úgy a véleményeztetési eljárást a Bizottság a Korm. rendelet
39. § (2) bekezdése szerint lezártnak tekinti, és felkéri dr. Páva Zsolt
polgármestert, hogy a Korm. rendelet 40. §-ának megfelelve az Állami
Főépítésztől a záró szakmai véleményt kérje meg.
5.) A Bizottság a 135/2017.
okafogyottság miatt.

7.)

(X.05.)

számú

Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Dr. Páva Zsolt polgármester
Szécsi Zsolt főépítész

Kapják:

Dr. Páva Zsolt polgármester
Szécsi Zsolt főépítész
Hajdu Csaba városrendezési ügyintéző

határozatát

visszavonja

A Pécs, Ferencesek utca 5. sz. alatt található étterem vendéglátó előkertje
Előadó:
Meghívott:

Kiszely Szabolcs városrendezési ügyintéző
Sztojkovics Éva területileg illetékes képviselő

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
161/2017. (XII.12.) számú
határozata
a Ferencesek utca 5. sz. alatt található étterem vendéglátó előkertjéről
1. A Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendeletének 14. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörében eljárva, úgy dönt, a Ferencesek utca 5. sz. alatt működő étterem
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vendéglátó előkertjében, az üzlet homlokzata előtt dobogóval kialakított 10
m2 (1,95x5,02 m) nagyságú teraszon az előterjesztés mellékletében
ábrázoltaknak megfelelő (2 db fekete fém asztal, 8 db fekete fém szék és egy
terrakotta virágcserép) bútorzatot az itt történő elhelyezésre megfelelőnek
tartja.
2. A Bizottság hozzájáruló határozata a kitelepüléstől számított 5 éves
időtartamra vonatkozik.
3. A Bizottság felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a határozat visszavonásra
kerülhet, amennyiben a kérelmező nem a határozatban meghatározottak
szerint alakítja ki a vendéglátó előkertet.
4. A Bizottság felkéri a Városi Főépítészt a szükséges intézkedések
megtételére.

8.)

Határidő:
Felelős:

2018. január 12.
Szécsi Zsolt városi főépítész

Kapják:

Dr. Girán János a Bizottság elnöke
Szécsi Zsolt városi főépítész
Kiszely Szabolcs városrendezési ügyintéző
kérelmező / a Városi Főépítészet útján

Tulajdonosi hozzájárulás Pécs, Mohácsi út 79. előtt új TR állomás
közterületen való létesítéséhez
Előadó:

Hoffmann László energetikus

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az
alábbi állásfoglalást hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
162/2017. (12.12.) számú
állásfoglalása
tulajdonosi hozzájárulásról – Pécs, Mohácsi út 79. előtt új TR állomás
közterületen való létesítéséhez
1. A Bizottság egyetért azzal, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Pécsett, a Mohácsi út 79. elé, a 41494. helyrajzi számú közterületen az EDE9

2017-T-014 rajzszámú terv alapján KTW1000 típusú közcélú Transzformátor
állomást létesítsen.
2. A Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelete 22. § (4) bekezdés k) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörében eljárva a tulajdonosi
hozzájárulást adja ki.
3. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2006. (II.16.)
sz. határozata alapján az Önkormányzat a közterület használat
ellentételezése kapcsán 61.800,-Ft bevételre jogosult.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Magay Miklós főosztályvezető
Kapják:

Dr. Páva Zsolt polgármester
Magay Miklós főosztályvezető
Hoffmann László energetikus
Kővári János bizottsági alelnök elhagyja az üléstermet.

9.)

Tulajdonosi hozzájárulás a Pécs, Hal József utca 86/7 hrsz-ú közterületen
létesítendő parkolóhoz
Előadó:

Kőnig Ferenc közlekedési referens

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta
és az alábbi állásfoglalást hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
163/2017. (12.12.) számú
állásfoglalása
tulajdonosi hozzájárulásról a Pécs, Hal József utca 86/7 hrsz-ú közterületen
létesítendő parkolóhoz
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1.)

A Bizottság egyet ért azzal, hogy Kovács Zsolt, Lakits Villa Kft. mint építtető,
a Pécs, Hal József utca 2. szám alatt létesítendő tetőtér beépítéshez
kapcsolódó parkolóhelyeket a pécsi 86/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
közterületen valósítsa meg oly módon, hogy a parkolóhelyek és a hozzájuk
vezető út aszfalt-burkolattal épüljön meg.

2.)

A Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörében eljárva adja ki a tulajdonosi
hozzájárulást.

3.)

A beavatkozásnak az Önkormányzat költségvetésére kihatása nincs.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Magay Miklós főosztályvezető
Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Nonprofit Kft.
Kapják:

Dr. Páva Zsolt polgármester
Magay Miklós főosztályvezető
Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Nonprofit Kft.
Kőnig Ferenc közlekedési referens

10.) Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek
működtetéséről, valamint a várakozási díjakról” szóló 49/2011. (X.31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:

Szabó Zsolt műszaki referens

A napirend megtárgyalását követően
a Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta
és az alábbi állásfoglalást hozta.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának
164/2017. (12.12.) számú
állásfoglalása
Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek
működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Pécs város környezetkímélő forgalmi
rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól
szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendeletet az előterjesztéshez csatolt
tervezet szerint módosítsa.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Kapják:

Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Girán János bizottsági elnök
Magay Miklós főosztályvezető
Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató

11.) Tájékoztatás a Rácvárosi úti óvoda környezetében meglévő közlekedési
problémákról
Előadó:

Kőnig Ferenc közlekedési referens

Az előterjesztés szavazást nem igényel.

12.) Egyebek
Megállapítja, hogy bejelentés, hozzászólási igény nincs. További napirendi pont nem
lévén, megköszöni a Bizottság és a jelenlévők munkáját és az ülést 10 órakor lezárja.

K.m.f.

Dr. Girán János
a Városfejlesztési és
Kommunális Bizottság elnöke

Kővári János
a Városfejlesztési és
Kommunális Bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető:
Till Tímea
főtanácsos
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