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Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket nem kapott meg a bizottság, így
ezeket a napirendi pontokat javasolja levenni napirendről. Javasolja, hogy a bizottság vegye le
napirendjéről a „Javaslat TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű
projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt
keretében egyéb megállapodás megkötésére” tárgyú, 177. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 177. számú írásbeli előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Javaslat a
„Szekszárdi Ipari Park EON kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’ kivitelezési munkáinak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére” tárgyú, 219. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 219. számú írásbeli előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Javaslat a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum által „Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó
közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósítása beruházás” projekthez kapcsolódó
megelőző régészeti feltáráson kézi földmunka, régészeti bontómunka, terepi geodéziai
feladatok ellátása, gépi humuszolást követő terepi térinformatikai feladatok ellátása (feltárási
dokumentáció) elkészítése, térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális
utófeldolgozása, leletanyag-feldolgozás (tisztítás, restaurálás) biztosítása vállalkozási
keretszerződés tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására” tárgyú, 220. számú
írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 220. számú írásbeli előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Javaslat
együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyban történő
megkötésére a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosító számú Szekszárd Ipari Park fejlesztése
elnevezésű projekthez kapcsolódóan” tárgyú, 176. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 176. számú írásbeli előterjesztés napirendről történő
levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
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Bomba Gábor elnök: Szeretné, ha a bizottság számára megküldésre kerülnének ezek az
előterjesztések az elkészülést követően. Az volt a terv, hogy nem tartanak több bizottsági ülést
a hónapban, de véleménye szerint ez nem fog sikerülni. Ha a levett előterjesztések közül
valamelyik esetében nagyon sürgős lenne a határidők miatt a döntés, akkor előre egyeztetett
időpont alapján a bizottság tartana ülést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Három napirendi pont felvételére tenne javaslatot.
Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
364/2020. (VII.27.) számú határozatának módosítása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására
tárgyában kötött megbízási szerződés módosítása” tárgyú szóbeli előterjesztést. Ezzel
kapcsolatban elmondja, hogy az ügyvédi iroda észrevételei alapján az átvizsgálás időtartama
nem szerepelt sem a határozatban, sem az ajánlattételi felhívásban.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az „Alisca
Terra Nonprofit Kft. korábbi alapító okiratának hatályon kívül helyezése és módosított alapító
okiratának elfogadása” tárgyú előterjesztést. Az írásbeli anyag jelenleg még fénymásolás alatt
van, de fontos lenne a témával kapcsolatban a döntéshozatal, mert, ha 30 napon belül nem
lesz Közgyűlés, akkor kicsúsznak a határidőből.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nincs benne semmilyen új elem, csak a közhasznúság miatt
kerülne sor az alapító okirat módosítására.
Bomba Gábor elnök: Ezt zárt ülésen kell, hogy tárgyalja a bizottság?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Nem, ez nyilvános ülés napirendje.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. mérlegbeszámolója” tárgyú, szóbeli előterjesztést. Nem tudja, hogy ezt zárt
vagy nyilvános ülésen kell, hogy megtárgyalja a bizottság.
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dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Név szerinti szavazással kell, hogy döntsön
erről a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Tájékoztatáskérés a rekortán pályákkal kapcsolatban” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi
Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása engedélyezése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött vállalkozási szerződés
módosításának jóváhagyására” tárgyú, 180. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 180. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Vertikál Zrt. megkeresései” napirendi pont
tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság ügyvezetőinek 2019. évre előírt teljesítménykövetelményeinek
értékelésére, valamint a 2020. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására”
napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült
jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Beszámoló az ALFA NOVA Kft. felperes peren
kívüli egyezségi ajánlata kapcsán megtett intézkedésekről” napirendi pont tekintetében a
zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
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egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat a veszélyhelyzet idején tanúsított
helytállásra tekintettel külön juttatás megállapítására” napirendi pont tekintetében a zárt
ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel az „Aquaplus Kft. egyeztetési javaslatával
kapcsolatos döntés” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint
szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
mérlegbeszámolója” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint
szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
A Vertikál Zrt. megkeresései- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(163. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Alisca Terra Nonprofit Kft. korábbi alapító okiratának hatályon kívül helyezése és
módosított alapító okiratának elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger istván aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
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ZÁRT ÜLÉS:
3. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetőinek 2019. évre
előírt
teljesítménykövetelményeinek
értékelésére,
valamint
a
2020.
évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(155. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
4. napirendi pont:
Beszámoló az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata kapcsán megtett
intézkedésekről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
5. napirendi pont:
Javaslat a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásra tekintettel külön juttatás
megállapítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
6. napirendi pont:
Aquaplus Kft. egyeztetési javaslatával kapcsolatos döntés- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(178. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. mérlegbeszámolója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
NYILVÁNOS ÜLÉS:
8. napirendi pont:
Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása engedélyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
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9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez
kapcsolódó tulajdonosi döntésekre- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött
vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2020/1. számú (Babits Iskola)
módosításának elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az építményadóról szóló 18/2012.
(IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/5. számú módosításának
elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának
elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
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15. napirendi pont:
Javaslat gépjármű-beszerzés engedélyezésére
(198. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
16. napirendi pont:
Javaslat játszótéri eszköz selejtezésére
(213. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
17. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre bútorszerelés megrendelése
(214. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
18. napirendi pont:
Javaslat elektromos autótöltők üzemeltetésre való átadására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(171. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
19. napirendi pont:
Beszámoló a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésével kapcsolatos tiltakozáshoz
benyújtott szempontok kivizsgálásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
20. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú számú projekt keretében” a műszaki ellenőri munkák elvégzésének
beszerzésére
(209. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
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Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
22. napirendi pont:
Javaslat a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” keretében
a Viziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott
„Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítására
(216. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
23. napirendi pont:
Javaslat a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát” Szekszárd –
kerékpárút építése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát
Szekszárd” elnevezésű projekt kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás megindítására
(218. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
24. napirendi pont:
Javaslat az „Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár Könyvtári Szolgáltató
Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(217. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
25. napirendi pont:
Javaslat „Az Informatikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(221. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
26. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában a
projekthez szükséges terveztetés megindítására
(222. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
27. napirendi pont:
Javaslat a pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak
ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
9
0803jkv

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
28. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolításával
kapcsolatos döntések meghozatalára- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(169. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
29. napirendi pont:
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” elnevezésű projekt konzorciumi
megállapodás módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
30. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés
módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
31. napirendi pont:
Javaslat a TKI-KEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és
Epreskert települések vízrendezése megnevezésű projekt támogatási szerződése
módosításának kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
32. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat
vonatkozásában támogatási szerződés módosításra- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(170. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
33. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
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rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
34. napirendi pont:
Javaslat a Zöldfelület-karbantartó Csoport és Köztisztasági Csoport átadásával kapcsolatos
koncepcióra és a feladatok ütemezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
35. napirendi pont:
Tájékoztató a köztemetők 2019-2020. évi működéséről- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
36. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(215. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
37. napirendi pont:
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 364/2020. (VII.27.) számú határozatának módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
38. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására
tárgyában kötött megbízási szerződés módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
39. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés a rekortán pályákkal kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gulyás Róbert bizottsági tag
Előadó: Gulyás Róbert bizottsági tag
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A bizottság 16 óra 10 perctől 16 óra 17 percig zárt ülést tartott, majd az elfogadott napirend
szerint nyilvános ülésen folytatja munkáját.
2. napirendi pont:
Alisca Terra Nonprofit Kft. korábbi alapító okiratának hatályon kívül helyezése és
módosított alapító okiratának elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger istván aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés most került kiosztásra. Köszönti a társaság ügyvezető
igazgatóját, akit felkér arra, hogy ismertesse röviden az előterjesztést.
Szabó Antal Mihály, az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója: A társaság alapító okiratából kimaradt egy mondat, amelyet a
cégbíróság kifogásolt. Ez arról szól, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó
nyereség a társaság tagjai részére nem fizethető ki, hanem a társaság vagyonát gyarapítja.
Nonprofit Kft. lévén ez eleve kizárt, de bele kell, hogy kerüljön az alapító okiratba is. A
módosítást augusztus 27. napjáig végre kell hajtani, így, ha a most csütörtöki Közgyűlést
követően a hónapban már nem lesz több Közgyűlés, akkor célszerű lenne erről most
csütörtökön döntést hozni annak érdekében, hogy a 27-i határidőt teljesíteni tudják.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „Alisca Terra Nonprofit Kft. alapító
okiratának hatályos kívül helyezése és módosított alapító okiratának elfogadása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 374/2020. (VIII.3.) határozata
az Alisca Terra Nonprofit Kft. korábbi alapító okiratának hatályon
kívül helyezéséről és módosított alapító okiratának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az „Alisca terra Nonprofit Kft.
alapító okiratának hatályos kívül helyezése és módosított alapító
okiratának elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2020. augusztus 06.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

A bizottság 16 óra 20 perctől 16 óra 44 percig zárt ülést tartott, majd az elfogadott napirend
szerint nyilvános ülésen folytatja munkáját.
8. napirendi pont:
Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása engedélyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Bomba Gábor elnök: A társaság ügyvezetője kiosztotta a bizottság tagjai részére az ülés
megkezdésekor a kérelmét. Javasolja, hogy a bizottság döntsön úgy, hogy a Szekszárdi
Távhőszolgáltató NKft. (7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.) részére - a bemutatott árajánlatok alapján
- a javítási munkálatok elvégzésére a kötelezettségvállalást engedélyezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 382/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása
engedélyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kérelmét megtárgyalta, és a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság (GVB) alcím 1. pont 31. alpontja alapján úgy dönt, hogy a
Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. (7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.) részére
- a bemutatott árajánlatok alapján - a javítási munkálatok elvégzésére
a kötelezettségvállalást engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
Bomba Gábor elnök
Csukle Tibor ügyvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez
kapcsolódó tulajdonosi döntésekre- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Köszönti a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft. ügyvezető igazgatóját. Megkérdezi az ügyvezető igazgató urat, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy beruházási
hitelen kívül más hitelük még nem volt, viszont a likviditásuk nem annyira fényes, amelyre
most a koronavírus még egy kicsit rásegített. A féléves eredményük mínusz kilenc millió forint.
Kellene egy kis lendület a túléléshez. Emiatt kérte a likvid hitelnek a felvételét.
Bomba Gábor elnök: December 31-i vissza tudja fizetni a cég a hitelt?
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Reméli, hogy igen.
Elmondja, hogy már most jobb egy kicsivel a helyzetük, mert a strand megnyitásával van plusz
bevételük. Augusztusban lesz egy-két korábban elmaradt rendezvény, és várhatóan
szeptemberben is, így nagyon bízik abban, hogy év végéig vissza tudják fizetni a hitelt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Milyen fedezetet von be a bank a hitelhez?
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Önkormányzati
kezességvállalással megelégedett a bank.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azon belül?
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Készfizető kezesség.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt kérdezi Tamási Anna igazgatóságvezető asszonytól, hogy
a klasszikus önkormányzati vagyonnak a fedezete áll-e rendelkezésre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Összegszerűen ez mit jelent?
Tamási Anna igazgatóságvezető: 25 millió forintot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 383/2020. (VIII.3.) határozata
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a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó
tulajdonosi döntésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi
döntésekre” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött
vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az ügyvezető igazgató
urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy az
egyetemmel sikerült egyeztetni a hosszabbítás feltételeiről. A hosszabbítás egy évre szólna, és
ellátnák a Gyakorló óvodát és iskolát is. Sikerült egy körülbelül 9,7 százalékos áremelést is
elérniük. Úgy gondolja, hogy a feltételek jók. Jövőre biztos, hogy kiírásra fog kerülni egy
közbeszerzési eljárás, amelyen reméli, hogy sikerül majd nyerniük.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött vállalkozási szerződés módosításának
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 384/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és a Pécsi Tudományegyetem között
létrejött vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
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Diákétkeztetési Kft. és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött
vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2020/1. számú (Babits Iskola)
módosításának elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztés háromszor volt már a
Közgyűlés előtt, most az utolsó fordulóra kerülne sor.
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Elmondja, hogy a szövetség
erre a döntésre vár, és úgy néz ki, hogy jóvá fogják hagyni a csarnoképítés programját. 464
millió forintos projekttel indultak el, most már több mint egymilliárd forintnál tart. Ebben az
áremelés és az euró árfolyamváltozás is közrejátszott. A szövetség kirendelt egy építésügyi
szakértőt is, akinek volt több különvéleménye is a tervvel kapcsolatban, így ebből következett
az, hogy részben újratervezték az épületet. Úgy gondolja, hogy egy sokkal igényesebb és sokkal
szebb épületlétesítmény jöhet létre így, mint amit eredetileg terveztek. Egy 400 ülőhelyes,
komplett csarnok kerül kiépítésre. A szövetség azt mondta, hogy erre a létesítményre
feltehetőleg nyolc-tíz évig az NB1 B kategóriás játékengedélyt is ki fogja adni, így nemcsak
tornacsarnok lesz, hanem annál egy jóval komolyabb építmény.
Bomba Gábor elnök: Mikor indulhat el a beruházás?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Ha augusztusban kiadják az
engedélyt, akkor akár már augusztusban is el lehet kezdeni.
Bomba Gábor elnök: A parkolással kapcsolatban volt kifogásuk a környéken. Nem tudja, hogy
arra milyen megoldás lesz kitalálva.
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen, ez nem lesz egyszerű. Az
udvaron 24 parkolóhely alakítható ki, így valószínű, hogy kellene keresni máshol is. A hétvégi
meccseknél és programoknál úgy gondolja, hogy nem jelent ez gondot, inkább az iskolában
jövés-menés okozhat torlódást.
Bomba Gábor elnök: Esetleg a szövetséggel együtt is ki lehetne építeni egy parkolót. Javasolja,
hogy a bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2020/1. számú
(Babits Iskola) módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztésben szereplő
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 385/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2020/1.
számú (Babits Iskola) módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2020/1. számú (Babits Iskola)
módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztésben szereplő
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az építményadóról szóló 18/2012.
(IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Van döntési jogköre a Közgyűlésnek,
vagy el kell, hogy fogadják a kormányzatnak ezt az álláspontját?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Törvény helyezte hatályon kívül a reklámhordozóknak az
építményadóját, így a helyi önkormányzatoknak nincs lehetőség arra, hogy másképpen
rendelkezzenek. Az adórendelet módosítása tulajdonképpen formalitás, és a törlés
programtervezete is elkészült már. Majdnem 20 millió forint kerül törlésre az önkormányzattól
az építményadóból.
Bomba Gábor elnök: Ha jól értette, akkor még minden évben majdnem 30 millió forint.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Igen. Ezt kicsit tudják talán ellensúlyozni azzal, ha ráerősítenek
az építményadó és telekadó ellenőrzésére.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a tájékoztatást vegye tudomásul, de
határozatot ne hozzon, mert nem ért vele egyet.
A bizottság a tájékoztatást határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette.
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13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/5. számú módosításának
elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri a főépítész asszonyt, hogy
röviden ismertesse az előterjesztést, mert nem tudják pontosan behatárolni a helyet.
Herr Teréz főépítész: Faluhely térségében van, és negyedik alkalommal kerül a Közgyűlés elé.
Mezőgazdasági általános övezetből mezőgazdasági kertes övezetbe kerülne átsorolásra.
Bomba Gábor elnök: Ezt kérte valaki?
Herr Teréz főépítész: Igen, magánszemélytől érkezett a kérelem.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város
településrendezési eszközei 2019/5/5. számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 386/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei
2019/5/5. számú módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/5/5. számú módosításának
elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát és az
előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának
elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri a főépítész asszonyt, hogy
röviden ismertesse ezt az előterjesztést is.
Herr Teréz főépítész: Egy cég jelezte, hogy a meglévő telephelyét szeretné északi irányba
bővíteni. Mezőgazdasági területet kell beépítésre szánt területté átsorolni. Ennek
ellensúlyozásaként a Sió csatorna és a vasút körüli részen kerülne sor visszasorolásra.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város
településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 387/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4.
számú módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának
elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát és az
előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

15. napirendi pont:
Javaslat gépjármű-beszerzés engedélyezésére
(198. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Valóban ez a legolcsóbb autó a piacon, a konfigurációt
elfogadná, de javasolná, hogy más Renault, illetve Dacia autókereskedéstől is kérjenek be
ajánlatokat, mert az ajánlatban szereplő autó listaáron van. Saját tapasztalatból tudhatja
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mindenki, hogy listaáron soha senki nem vesz autót. Öt-húsz százalékos kedvezményeket
lehetne elérni. Javasolja, hogy a bizottság
1. a kiválasztott és az előterjesztésben szereplő gépjármű típusát és felszereltségét
fogadja el;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtárral együttműködve kérjen be árajánlatot ugyanezen konfigurációra az
alábbi gazdasági szereplőktől:
- Autó-Bácska Kft. (Baja);
- Kaposvár-Car Kft.;
- Baumgartner Autócentrum Budapest.
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bekért ajánlatok alapján az előterjesztést
terjessze ismételten a bizottság elé.
Bomba Gábor elnök: A Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag által megfogalmazott határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Meg kellene, hogy határozzon a bizottság egy
határidőt az ajánlatoknak a bekérésére.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ezt egy hét alatt be lehet szerezni. Augusztus 10. napját
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 388/2020. (VIII.3.) határozata
gépjármű-beszerzés engedélyezéséréről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 26.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. a kiválasztott és az előterjesztésben szereplő gépjármű típusát és
felszereltségét elfogadja;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral együttműködve kérjen be
árajánlatot ugyanezen konfigurációra az alábbi gazdasági
szereplőktől:
 Autó-Bácska Kft. (Baja);
 Kaposvár-Car Kft.;
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Baumgartner Autócentrum Budapest.

Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 10.
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bekért ajánlatok alapján
az előterjesztést terjessze ismételten a bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő ülése
Tamási Anna igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Javaslat játszótéri eszköz selejtezésére
(213. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megnézték a fényképeket, és elég
gyalázatosas néznek ki az eszközök, és veszélyesek is, ezért mindenképpen javasolja a
selejtezést. Nem szeretné, ha utána ott maradna egy balesetveszélyes gödör. Van-e terve a
hivatalnak a leselejtezésre kerülő eszköz pótlására?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A Generációk Parkjánál lévő leszedett játszóeszközök
között van egy hasonló eszköz, amelyet be szeretnének tenni ennek a helyére.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Nem lenne jó, ha játék nélkül maradna az a terület, mert nagyon
sokan járnak oda játszani.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Meddig lesz a leszerelés után a játszótér üresen?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A leszerelést követően azonnal megpróbálják ezt
visszahelyezni, de lehet, hogy egy hétig nem lesz ott játszóeszköz.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön arról, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában Szekszárdon a Penny
Áruház melletti játszótéren (4930/38 hrsz.) a mellékelt selejtezési jegyzéken szereplő
játszótéri eszköz selejtezésre kerüljön;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a tárgyi eszköz
nyilvántartásból a jegyzéken szereplő eszközt vezesse ki;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a terület balesetmentességének
biztosításáról és a leselejtezett játszóeszköz pótlásáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 389/2020. (VIII.3.) határozata
játszótéri eszköz selejtezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján
1. dönt arról, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában
Szekszárdon a Penny Áruház melletti játszótéren (4930/38 hrsz.) a
mellékelt selejtezési jegyzéken szereplő játszótéri eszköz
selejtezésre kerüljön;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
tárgyi eszköz nyilvántartásból a jegyzéken szereplő eszközt vezesse
ki;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 10.
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a terület
balesetmentességének biztosításáról és a leselejtezett
játszóeszköz pótlásáról.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rozinka Attila igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre bútorszerelés megrendelése
(214. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Illés Tamás elnökhelyettes: Lenne egy módosító javaslata, mert szekszárdi vállalkozásokat is
meg lehetne kérdezni. Javasolja, hogy a bizottság
1. kérje fel a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárt, hogy az alábbi szekszárdi
vállalkozásoktól kérjen be bútorszerelésre árajánlatokat, és azokat terjessze
ismételten a bizottság elé:

22
0803jkv

A. Valum Kft., 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 66.,
B. Szelei Tex Kft., 7100 Szekszárd, Petőfi u. 38.,
C. Mirland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 7100 Szekszárd, Fáy A. utca 29.
2. hívja fel a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény vezetőjéhez.
Bomba Gábor elnök: Az Illés Tamás elnökhelyettes által megfogalmazott határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 390/2020. (VIII.3.) határozata
Németkér és Kisdorog település könyvtárában bútorszerelés
megrendeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 31.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárt, hogy az alábbi
szekszárdi vállalkozásoktól kérjen be bútorszerelésre
árajánlatokat, és azokat terjessze ismételten a GVB elé:
o Valum Kft., 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 66.,
o Szelei Tex Kft., 7100 Szekszárd, Petőfi u. 38.,
o Mirland Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 7100
Szekszárd, Fáy A. utca 29.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 07.
Bomba Gábor László elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az
intézmény vezetőjéhez.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 05.
dr. Molnár Kata jegyző

18. napirendi pont:
Javaslat elektromos autótöltők üzemeltetésre való átadására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(171. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ha jól látja, akkor két csoportú
töltőkről van szó az előterjesztésben. Az egyik csoportba azok a töltők tartoznak, amelyeket
az önkormányzat szerzett be a Jedlik Ányos pályázat keretében, a másik pedig a Sport utcába
telepített töltő. Nem igazán érti, hogy miért kezelik ezeket külön.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Három töltő pályázati forrásból épült, közülük az egyik itt a
téren egy villámtöltő, a másik kettő gyorstöltő. A Sport utcai töltő nem pályázati forrásból
került beszerzésre, hanem az MVM Partner Zrt-vel együttműködve. Ebben az esetben az
oszlop nem az önkormányzaté, és azt nem is tudják másnak kiadni, csak ennek a cégnek. Más
lehetőség csak abban az esetben van, ha felbontják a meglévő szerződésüket.
Bomba Gábor elnök: A Sport utcai töltővel kapcsolatban van szerződése az önkormányzatnak?
Fizetnek érte?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Van szerződésük, de üzemeltetési szerződés megkötésére
még nem került sor eddig. Az üzemeltetőnek van több feladata, amelyeket rendelet szab meg
számára. Ennek vannak költségei.
Bomba Gábor elnök: Nem érti, hogy ezt miért az önkormányzatnak kell állnia, ha az oszlop
nem az önkormányzaté.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ezzel kapcsolatban nem kaptak még ajánlatot, ezért
készítették el úgy az előterjesztés határozati javaslatát, hogy az ajánlat beszerzését követően
dőlne el ennek az oszlopnak a sorsa. A másik három oszlop esetén meg van határozva, hogy
milyen jogosultság kell az üzemeltetésre. Az önkormányzatnak nincs ilyen jogosultsága, csak a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek. Vagy átteszik ehhez az önkormányzati társasághoz, vagy
kérnek árajánlatokat külsős gazdasági cégektől. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel folytattak
már előzetes megbeszéléseket, a társaság szívesen átvenné az oszlopok üzemeltetését, de
ennek módját és feltételeit még ki kellene dolgozni. De először arról kellene dönteni, hogy
milyen irányba induljon el ez a történet.
Bomba Gábor elnök: Ő azt támogatná, hogy az önkormányzat a saját cégének adja ezt át. Van
kalkuláció a mostani fenntartási költségekre?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A villámtöltő van a legsűrűbben használva. Ez havi szinten
körülbelül 100.000 forintba kerül az önkormányzatnak. A gyorstöltők 10-12.000 forintba
kerülnek körülbelül.
Bomba Gábor elnök: Üzemeltetési költség van?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Évi két alkalommal.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
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1.

2.

3.

döntsön arról, hogy a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére” tárgyú, GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázat keretében
beszerzett 3 db elektromos autó töltőállomás üzemeltetését átadja a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-nek.
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a lebonyolító
szerv felkeresésére az elektromos töltők üzemeltetési joga átadásához való hozzájárulás
tárgyában;
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elektromos töltők üzemeltetésének feltételeit
egyeztesse le a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel, ezt követően pedig az elektromos töltők
üzemeltetésére vonatkozó szerződést terjessze elő jóváhagyásra a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságnak.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 391/2020. (VIII.3.) határozata
az elektromos autó töltőállomások üzemeltetésre történő átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1.döntsön arról, hogy a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás
alprogram helyi önkormányzatok részére” tárgyú, GZR-T-Ö-2016
kódszámú pályázat keretében beszerzett 3 db elektromos autó
töltőállomás üzemeltetését átadja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek.
2.hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a Nemzetgazdasági Minisztérium,
illetve a lebonyolító szerv felkeresésére az elektromos töltők
üzemeltetési joga átadásához való hozzájárulás tárgyában;
3.hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elektromos töltők
üzemeltetésének feltételeit egyeztesse le a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft-vel, ezt követően pedig az elektromos töltők üzemeltetésére
vonatkozó szerződést terjessze elő jóváhagyásra a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságnak.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha átteszik a társasághoz, akkor a költségvetésből a
fedezetet is át kellene majd csoportosítani.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ez az üzemeltetési szerződésben részletezésre kerül majd.
Bomba Gábor elnök: A második esetben az eredeti határozati javaslatban a közgyűlésnek
kellene beterjeszteni a szerződéstervezetet jóváhagyásra. Mivel a Közgyűlés nem tart olyan
sűrűn ülést, mint a bizottság, javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja
fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le egyeztetéseket a Sport utcába telepített
elektromos autótöltő állomás jövőbeni üzemeltetéséről az MVM Partner Zrt. helyébe lépő
NKM Mobilitás Kft-vel és az egyeztetés eredményét terjessze a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elé.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: De utána a Közgyűlés elé is be kell vinni mindenképpen a
szerződéstervezetet.
Bomba Gábor elnök: Ha a Közgyűlés ezt most a bizottságra delegálja, akkor elfogadhatja a
bizottság is. A másik esetben ugyanez a szöveg került megfogalmazásra a hivatal által készített
javaslatban, mint amit most ő javasolt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 392/2020. (VIII.3.) határozata
a Sport utcai elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le
egyeztetéseket a Sport utcába telepített elektromos autótöltő állomás
jövőbeni üzemeltetéséről az MVM Partner Zrt. helyébe lépő NKM
Mobilitás Kft-vel és az egyeztetés eredményét terjessze a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

19. napirendi pont:
Beszámoló a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésével kapcsolatos tiltakozáshoz
benyújtott szempontok kivizsgálásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, amelyhez a mai napon érkezett egy
vélemény. Ez a vélemény ugyanazt erősíti meg, amit eddig is tudtak, vagyis, hogy lehet
helyszínt módosítani, amelyet új projektként kell beadni, és amelyhez kérni kell a forrás
felszabadítását. Ezzel párhuzamosan el lehet indítani egy feltételes kivitelező kiválasztást. Ha
ebben az derül ki, hogy több pénzre van szükség a rendelőhöz, akkor ugyanúgy lehet rá kérni
pót többlettámogatási igényt. Most jelenleg amúgy sem folyhatna az eredeti helyszínen
építkezés, mert a madarak költenek, valamint régészeti feltárásnak is meg kell előznie az
építkezést.
dr. Mezei László bizottsági tag: A madarakkal kapcsolatban más a helyzet. A fekete rigó
költésének nincs akadálya, mert olyan típusú költő jószágról van szó, amely a szomszéd
utcában is talál magának megfelelő költőhelyet. Ez nem akadályozza az építkezést. A másik
madár esetében pedig nem helyhez kötött a költési szokása.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Az eredeti beruházással kapcsolatos pályázatot már
februárban vissza lehetett volna vonni, de legkésőbb márciusban. Így viszont futottak egy
csomó felesleges kört.
Illés Tamás elnökhelyettes: Azért, mert az elmúlt három évben egy kör elmaradt.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. döntsön arról, hogy a HGT Invest Kft-vel 2019. szeptember 19. napján kötött
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi
2020. szeptember 30. napjával;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetésére tekintettel készítse elő a HGT Invest Kft-vel történő
elszámolást, és dolgozza ki a feltételeket, a tárgyalásokba pedig vonja be a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság által delegált tagot és az elkészült megállapodást terjessze
a Közgyűlés elé;
3. döntsön arról, hogy a 4753/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó TOP-6.6.116-SE1-2017-00001 azonosító számú „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázat
megvalósításától eláll;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a pályázat megvalósításától történő elállással
kapcsolatos intézkedések megtételére;
5. hívja fel a polgármestert, hogy a helyszínmódosításra tekintettel a
Pénzügyminisztérium 2020. július 28-i állásfoglalása alapján a forrásegyeztetést
követően új projektötletként az új helyszínre nyújtson be támogatási kérelmet vagy
nyújtson be kérelmet költségátcsoportosításra a fel nem használt ITP forrásból a TOP6.6.1 intézkedési sorra;
6. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékozódjon a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő
vonatkozásában a PIP támogatás új helyszínre vonatkozó átcsoportosítási
lehetőségéről és feltételesen a kivitelező kiválasztásra folytasson le egy új
közbeszerzési eljárást, és az esetlegesen felmerülő többlet támogatási igényt ennek
alapján nyújtsa be a pénzügyminisztérium számára;
7. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a lakossági és hatósági egyeztetéseket folytassa
le a főépítész által javasolt saját tulajdonú helyszíneken;
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8. hívja fel a polgármestert, hogy a körzet országgyűlési képviselőjével együtt lobbizzanak
az újranyitás és a többlet támogatás átcsoportosítás érdekében a kormányzatnál, hogy
minél rövidebb határidővel ez megtörténhessen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 393/2020. (VIII.3.) határozata
a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésével kapcsolatos
tiltakozáshoz benyújtott szempontok kivizsgálásáról szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. döntsön arról, hogy a HGT Invest Kft-vel 2019. szeptember 19.
napján kötött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel történő
megszüntetését kezdeményezi 2020. szeptember 30. napjával;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésére tekintettel készítse
elő a HGT Invest Kft-vel történő elszámolást, és dolgozza ki a
feltételeket, a tárgyalásokba pedig vonja be a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság által delegált tagot és az elkészült
megállapodást terjessze a Közgyűlés elé;
3. döntsön arról, hogy a 4753/5 helyrajzi számú ingatlanon
megvalósítandó TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számú
„Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázat megvalósításától
eláll;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a pályázat megvalósításától
történő elállással kapcsolatos intézkedések megtételére;
5. hívja fel a polgármestert, hogy a helyszínmódosításra tekintettel a
Pénzügyminisztérium 2020. július 28-i állásfoglalása alapján a
forrásegyeztetést követően új projektötletként az új helyszínre
nyújtson be támogatási kérelmet vagy nyújtson be kérelmet
költségátcsoportosításra a fel nem használt ITP forrásból a TOP6.6.1 intézkedési sorra;
6. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékozódjon a Szabó Dezső
utcai orvosi rendelő vonatkozásában a PIP támogatás új helyszínre
vonatkozó átcsoportosítási lehetőségéről és feltételesen a
kivitelező kiválasztásra folytasson le egy új közbeszerzési eljárást,
és az esetlegesen felmerülő többlet támogatási igényt ennek
alapján nyújtsa be a pénzügyminisztérium számára;
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7. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a lakossági és hatósági
egyeztetéseket folytassa le a főépítész által javasolt saját tulajdonú
helyszíneken;
8. hívja fel a polgármestert, hogy a körzet országgyűlési
képviselőjével együtt lobbizzanak az újranyitás és a többlet
támogatás átcsoportosítás érdekében a kormányzatnál, hogy
minél rövidebb határidővel ez megtörténhessen.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

20. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A céggel kapcsolatban mindenképpen
döntést kell hozni. Továbbra is személy szerint javaslata az ügyvezetőre és a
felügyelőbizottsági tagokra. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje
fel a Pénzügyi Bizottságot az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok kijelölésére.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A legjobb az lenne, ha saját maguk közül döntenének.
Bomba Gábor elnök: Ügyvezetőt nem biztos, hogy választhatnak saját maguk közül.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A felügyelőbizottsági tagokat kijelölhetnék saját maguk közül. A
Pénzügyi Bizottság milyen véleményt mondott ezzel a témával kapcsolatban?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az előterjesztést szerdán tárgyalja meg a
bizottság.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A korábbi üléseken az előterjesztés mindig tárgyalásra
javasolta a bizottság.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A pandémia alatt milyen véleménye volt a bizottságnak?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ezt most nem tudja megmondani, ennek utána kellene,
hogy nézzenek.
Bomba Gábor elnök: Általa megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel szavazásra, és nem
javasolja rögzíteni, hogy a bizottság saját maguk közül javasoljon személyeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 394/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyására” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel
a Pénzügyi Bizottságot az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok
kijelölésére.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
Bomba Gábor elnök

21. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú számú projekt keretében” a műszaki ellenőri munkák elvégzésének
beszerzésére
(209. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Lehet tudni valamit arról, hogy a Patak
utcának hogyan áll a közbeszerzése? Úgy tudja, hogy a vállalkozók beadták az ajánlatokat.
Mikor lehet ebből eredmény?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A bíráló bizottságra kell még várni.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ez a szociális bizottságot is érinti, és elég régóta húzódik
már. Az ajánlatok beadási határideje már elég régen lejárt. Szeretné tudni, hogy mi az oka
annak, hogy nem született még döntés.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ez tárgyalásos eljárás, és a tárgyalás még nem
folytatódott le. Az ajánlatok már beérkeztek, a következő lépcső a tárgyalás lesz. Ezt az
előterjesztést egyébként már a múltkori ülésre is szerették volna behozni, csak elnök úr
levetette a napirendről. Mire a vállalkozóval aláírásra kerül a kivitelezési szerződés, addigra
kell, hogy legyen műszaki ellenőr is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez az ügy 2018-ban indult, és azóta áll.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Most lett közbeszerzés, nem áll olyan régóta.
30
0803jkv

dr. Mezei László bizottsági tag: 2018-ban is foglalkoztak már ezzel.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: De a beadási határidő egy-két hete járt le.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az egész kiírás nem tükrözi a városban fennálló problémákat.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön arról, hogy a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Szekszárd
leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt keretében műszaki ellenőri
munkák elvégzése megrendelés tárgyban az ajánlatkérés megindításáról és az
ajánlatkérés során bevonandó gazdasági szereplők köréről.
A gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
- HEKETT Kft.;
- Szekszárdi Városfejlesztési Kft.;
- Aldor Építőipari és Kereskedelmi Kft.;
- PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft.;
- TOPEKA Beruházó és Szolgáltató Kkt.
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, az ajánlatkéréssel és a megrendeléssel kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére;
3. engedélyezze az ajánlatkérés során beérkezett legkedvezőbb ajánlatot adótól a
műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelését, a hatályos Támogatási Szerződésben
rendelkezésre álló fedezet összegéig.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 395/2020. (VIII.3.) határozata
az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése,
valamint gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú projekt keretében”
a műszaki ellenőri munkák elvégzésének beszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.31. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva:
1.dönt, TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Szekszárd
leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt keretében
műszaki ellenőri munkák elvégzése megrendelés tárgyban az
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ajánlatkérés megindításáról és az ajánlatkérés során bevonandó
gazdasági szereplők köréről.
A gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
 HEKETT Kft.;
 Szekszárdi Városfejlesztési Kft.;
 Aldor Építőipari és Kereskedelmi Kft.;
 PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft.;
 TOPEKA Beruházó és Szolgáltató Kkt.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

2.felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az ajánlatkéréssel és
megrendeléssel kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére;
Határidő:
Felelős:

a

2020. augusztus 19.
dr. Molnár Kata jegyző

3.engedélyezi az ajánlatkérés során beérkezett legkedvezőbb ajánlatot
adótól a műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelését, a hatályos
Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló fedezet összegéig.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
bizottság soron következő ülésére nyújtson tájékoztatást az Önkormányzati tulajdonú
bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú projekt kapcsán a
kivitelezés ütemezéséről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 396/2020. (VIII.3.) határozata
tájékoztatás kérésről az Önkormányzati tulajdonú bérlakások
felújítása és korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi
házzá
való
átalakítása
a
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú számú projekt vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a bizottság soron következő ülésére nyújtson
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tájékoztatást az Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és
korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú
projekt kapcsán a kivitelezés ütemezéséről.
Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő ülése
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

22. napirendi pont:
Javaslat a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” keretében
a Viziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott
„Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítására
(216. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság múlt héten már tárgyalta
ezt az előterjesztést, akkor arra tettek javaslatot, hogy próbáljon meg az önkormányzat a
rendelkezésre álló fedezeten belül maradni. Úgy látja, hogy az előterjesztésből nem lett
lehúzva semmi, és feltételesen lenne kiírva.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Az elmúlt ülésen nem jól tájékoztatták a bizottságot. Ha a
műszaki tartalmat elkezdik csökkenteni, akkor a támogatási összeg is csökkeni fog, és sose
érnék utol magukat. Az E.R.Ö.V Zrt. felhívta a figyelmet egy már meglévő anyagra, amelyet
megküldtek a bizottság részére. A társaság leírta, hogy miért van szükség ezeknek a
vízvezetékeknek a cseréjére.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az anyagot megkapták, és így már világosabb a kép sokkal. A négy
utca közül a Mérey utca az egyetlen, amely változatlanul sötét folt. A tervező is úgy
fogalmazott a műszaki leírásában, hogy nem tudja igazán, hogy mi van az út alatt, és, hogy mik
a problémák igazán. A másik három utca abszolút rendben van, azzal semmi gond sincs. A
társaság részéről nem egy jó dolog elfogadni egy ilyen műszaki leírást, tervdokumentációt.
Valószínű, hogy a tervezéskor voltak szakemberek a cégnél, akik tudták, hogy mi készül ott. Ez
nem régi utca, körülbelül 15 évvel ezelőtt lett megcsinálva, akkortájt cserélték a gerincet. Nem
egy megnyugtató dolog számára, hogy nincs olyan ember, aki tudná, hogy mi van ott. A
társaság bérli az önkormányzattól a vízvezetéket. Vajon mennyire van arányban a bérleti díj a
felújítási és karbantartási költségek szükségességével? Ezt azért egyszer jó lenne rendbe rakni
belátható időn belül, mondjuk egy év alatt. Lehet, hogy teljesen jó megközelítés, hogy az
önkormányzat mindent megcsinál és kifizet, akár pályázati forrásból is, de örülne annak, ha
ezt rövid időn belül rendbe raknák. Jó lenne látni, hogy mennyi volt az elmúlt öt évben a
felújítási és fejlesztési költség, valamint az amortizáció, és mennyi az az összeg, amelyet ezért
kap az önkormányzat bérleti díjként.
Bomba Gábor elnök: A közbeszerzést szét lehet bontani utcákra?
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Rozinka Attila igazgatóságvezető: Igen, de akkor a támogatási összeg arányosan csökkenni
fog.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezt az előterjesztést a hivatal dolgozói szerint így kell, hogy
támogassa a bizottság, ahogy van, mert különben sokkal rosszabb pozíció alakul ki.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Jelenleg egy feltételes közbeszerzési eljárásnak a kiírásáról
kellene döntenie a bizottság. Csak ezt követően látnák a tényleges számokat, és csak ez után
lehetne erről érdemben beszélni és dönteni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Van egy objektív tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül
hagyni, mégpedig, hogy a Mérey utcának nagyon nagy a forgalma. Ennek az utcának
kulcsszerep van. Ha ehhez hozzákezdenek, akkor ezt be is kell, hogy fejezzék.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Az anyagban le is van írva, hogy ez a szakasz több anyagból,
több típusból áll össze. Ha ennek nekiállnak, akkor ezt végig is fogják csinálni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Már a múltkor is elmondta, hogy ez egy teljesen más
pályázat, mint például a TOP-os pályázatok. Ezt vagy így valósítja meg az ember, vagy nem
valósítja meg. A műszaki tartalmat nem lehet csökkenteni, mert abban a pillanatban
csökkenne a támogatási összeg is. Feltételesen kerülne kiírásra az eljárás, és az ajánlatok
beérkezését követően kell majd eldönteni, hogy mit tud megvalósítani az önkormányzat.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 397/2020. (VIII.3.) határozata
a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható
támogatás” keretében a Viziközmű-rendszerek műszaki állapotának
javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott „Ivóvízvezetékek
cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva:
1. egyetért, a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtható támogatás” keretében a Viziközmű-rendszerek műszaki
állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott
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„Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat
megvalósulásával az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján a „Víziközműrendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója ivóvízhálózat rekonstrukciója” tárgyú kiírandó közbeszerzési
eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a
dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

23. napirendi pont:
Javaslat a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát” Szekszárd –
kerékpárút építése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát
Szekszárd” elnevezésű projekt kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás megindítására
(218. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A téma volt már a bizottság előtt. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 398/2020. (VIII.3.) határozata
a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát”
Szekszárd – kerékpárút építése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt
kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
megindítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
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1. jóváhagyja a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
„Kerékpárosbarát” Szekszárd – kerékpárút építése a TOP-6.4.115-SE1-2016-00001
azonosítószámú
„Kerékpárosbarát
Szekszárd” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
közbeszerzési dokumentumait az előterjesztésben szereplő
tartalommal, továbbá dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.
pontban szereplő közbeszerzési eljárás megindítására;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 15.
dr. Molnár Kata jegyző

3. a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát”
Szekszárd – kerékpárút építése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt
kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a Bíráló Bizottsági
tagok személyét és azok szakértelmét:
Dr. Bodor Adrienn - jogi szakértelemmel rendelkező tag
Hámos István – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag
Zsiga Mariann- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag
Herner László- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező tag, a bíráló bizottság elnöke
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

24. napirendi pont:
Javaslat az „Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár Könyvtári Szolgáltató
Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(217. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a „Javaslat az „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére”
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2.
3.

4.
5.

tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi
felhívásáról és az eljárás megindításáról.
az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. augusztus 24.
napjában határozza meg;
az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az
alábbiak szerint határozza meg:
- BJ-COMP Kft.;
- ZIMI 2000 Kft.;
- M-DIGIT Kft.;
- Laptopshop.hu Kft.;
- AT-INFO Kft.
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási
cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására;
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a
Bizottság következő ülésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 399/2020. (VIII.3.) határozata
a „Javaslat az „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár Könyvtárellátásii Szolgáltató Rendszerének (KSZR)
informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1.dönt a „Javaslat az „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR)
informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az
eljárás megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

2.az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
augusztus 24. napjában határozza meg;
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Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

3.az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
 BJ-COMP Kft.;
 ZIMI 2000 Kft.;
 M-DIGIT Kft.;
 Laptopshop.hu Kft.;
 AT-INFO Kft.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

4.felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 10.
dr. Molnár Kata jegyző

5.felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét
terjessze a Bizottság következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
dr. Molnár Kata jegyző

25. napirendi pont:
Javaslat „Az Informatikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(221. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban egyeztetett az
informatikusokkal is. A tonerek esetében pontosan meg kell nevezni, hogy eredeti-e vagy után
gyártott. Ezt fel kell tüntetni, mert ez nagyban befolyásolja az ajánlatadást. Javasolja, hogy a
bizottság
1. hagyja jóvá a „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívását és
dönt annak megindításáról a határozat mellékletét képező pontosítással;
2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. augusztus 18.
napjában határozza meg;
3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét
az alábbiak szerint határozza meg:
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- Geniusnet Kft. (Szekszárd, Széchenyi u. 21.);
- M-DIGIT Kft. (Szekszárd, Tinódi u. 3/c.;
- Fotocopy kft. (Szekszárd, Mikes u. 23-25);
- Bálint Irodatechnika (Bálint Béla E.V., Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 10/C);
- CONTEC Kft. (Szekszárd, Mikes u. 11.)
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási
cselekmények megtételére;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze
döntéshozó elé.
Bomba Gábor elnök: A Gulyás Róbert bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 400/2020. (VIII.3.) határozata
az „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.31 pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. jóváhagyja a „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri
Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás ajánlattételi felhívását és dönt annak megindításáról
a határozat mellékletét képező pontosítással;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
augusztus 18. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
dr. Molnár Kata jegyző

3.az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
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Geniusnet Kft. (Szekszárd, Széchenyi u. 21.);
M-DIGIT Kft. (Szekszárd, Tinódi u. 3/c.;
Fotocopy kft. (Szekszárd, Mikes u. 23-25);
Bálint Irodatechnika (Bálint Béla E.V., Szekszárd, Béri Balogh Á. u.
10/C);
CONTEC Kft. (Szekszárd, Mikes u. 11.)
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 7.
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze döntéshozó elé.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

26. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában a
projekthez szükséges terveztetés megindítására
(222. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 401/2020. (VIII.3.) határozata
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és
kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen”
című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges terveztetés
megindítására
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5. alcím 2. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. hozzájárul, a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 azonosító számú

„Szabadidős és Kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd
déli városrészen” című projekt megvalósításához szükséges
terveztetésre a bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb
ajánlatadótól történő megrendeléséhez;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések

megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

27. napirendi pont:
Javaslat a pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak
ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Többször átolvasta a megküldött anyagot, de az
osztályvezető asszony által leírtakat nem sikerült teljesen megértenie. Nem érti, hogy mi a
logikája annak, hogy három részre lettek bontva a pályázatok. Van olyan projekt, amely több
táblázatban is szerepel. Hiányolja az előterjesztésből azt is, hogy mekkora összegek vannak a
projektmenedzsmenti feladatokra allokálva. Érdekelné az is, hogy melyek azok a projektek,
amelyek esetében már elköltötték a rendelkezésre álló összeget. Személy szerint nem érzi úgy,
hogy rendelkezésére áll az összes információ ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozzon.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az első táblázatban azok a projektek szerepelnek,
amelyek esetében még van projektmenedzsmentre fedezet. Ezek azok a projektek, amelyeket
in house keretében ki lehet szervezni. A Zöld Város projekt esetében van még felhasználható
összeg a szakmai megvalósításra, de a szakmai megvalósítás nem szervezhető ki a pályázati
felhívás szerint, ezért került a harmadik táblázatba.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A szakmai megvalósításnak mi a definíciója?
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A szakmai megvalósításban részt vevő személyeket
kell érteni rajta. Alapesetben az európai uniós támogatásoknál csak a projektmenedzsment
szervezhető ki. A szakmai megvalósítás kifejezetten az adott pályázathoz kapcsolódó szakmai
tevékenység.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Le van szabályozva valahol, hogy mit kell érteni
projektmenedzsment és szakmai megvalósítás alatt? Vagy ezt az önkormányzat dönti el?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ezt majdnem, hogy az önkormányzat dönti el. A
klasszikus projektmenedzsmenthez általában a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a
projektasszisztens tartozik. Nagyon sok pályázat nem engedi meg, hogy szakmai megvalósító
kerüljön bevonásra. A szakmai vezető sokszor a projektmenedzsment teamnek a tagja. A
projektmenedzsmentnél van egy százalékos korlátozás, a szakmai megvalósításnál viszont
nincs ilyen korlát. A Zöld Város projekt esetében a projektmenedzsmentet ki lehet szervezni
in house megoldással, de a szakmai megvalósítást nem.
Bomba Gábor elnök: Most jelenleg ki a szakmai megvalósító?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Hat-hét ember látja ezt el jelenleg.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A logika azt diktálná, hogy pont a szakmai megvalósítónak
kellene külsősnek lennie, mert ez a specializált, mégis ezt nem engedi a pályázat.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A kettes táblázat esetében vagy már nincs pénz
projektmenedzsmentre, vagy egyáltalán nem is volt. Az egyes táblázat esetében van erre
fedezet. A kettes táblázat esetében lehet elgondolkodni a feladat-ellátási szerződés
megkötéséről. A hármas táblázat azokat a projekteket tartalmazza, amelyek esetében vagy
nincs lehetőség a pályázati kiírás szerint kiszervezésre, vagy pedig, amelyeknél jobban ajánlott,
hogy a kedvezményezett szerv legyen a megvalósító.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az első kettő táblázat világosabb számára, mint a hármas.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A Wifi for Eu pályázatot azért nem érdemes például
kiszervezni, mert ennél a projektnél nemsokára sor kerül az elszámolásra. A városi bölcsődénél
is az utolsó simítások vannak már csak vissza, mint a záró beszámoló és záró elszámolás. A
Kadarka utcai mini bölcsödénél, a Wigandnál és a Kölcsey projektnél is ugyanez a helyzet. Az
elektromos gépjárműnél a közbeszerzés elindításra kerül, egyébként megvásárlásra kerül
majd a gépjármű, amelyet az elszámolás fog követni. Így nincs ebben különösebb
projektmenedzseri feladat. A rekortán pályák esetében megint nincs projektmenedzseri
feladat. A hármas táblázatban szereplő projekteket inkább ajánlatosabb az önkormányzatnál
tartani, mint kedvezményezetteknél.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ajánlatos vagy muszáj?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nincs értelme kiszervezni.
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Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A Zöld Városnál mi lesz a szakmai megvalósítás?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Munkaköri leírás keretében látják el a kollégák a
feladatokat.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Lehet tudni ennél a pályázatnál, hogy kiket kell keresni a
kérdésekkel, mit fognak csinálni, és mi lesz az ő feladatuk?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A munkaköri leírásukban ez benne van, azt oda tudja
adni a bizottságnak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Közgyűlési jóváhagyás kell az in house kiszervezésre?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Igen.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A Zöld város esetében jó lenne, ha kapnának tájékoztatót
arról, hogy mit csinálnak a szakmai megvalósítók. Ezen kívül jó lenne látni a költségvetéseket
is.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A projektmenedzsment összegeket nem javasolná
nyilvánosságra hozni, mert az in house esetében beszerzési eljárást kell lefolytatni.
Bomba Gábor elnök: Nem arra gondoltak, hogy előterjesztést kellene készíteni az összegekről,
hanem, hogy a bizottságnak kerüljön csak megküldésre az anyag. Javasolja, hogy a bizottság
1. az előterjesztésben szereplő 1-2. táblát elfogadásra javasolja;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást az 1. számú táblázattal
kapcsolatban a projektmenedzsment keretében rendelkezésre álló pénzösszegről;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást a szakmai
megvalósításban részt vevő munkakörökről és a vonatkozó feladatokról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 402/2020. (VIII.3.) határozata
pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment
feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a pályázati
forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak
ellátására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és
1. az előterjesztésben szereplő 1-2. táblát elfogadásra javasolja;
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Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást az 1.
számú táblázattal kapcsolatban a projektmenedzsment keretében
rendelkezésre álló pénzösszegről;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 07.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást a
szakmai megvalósításban részt vevő munkakörökről és a
vonatkozó feladatokról.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 07.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

28. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolításával
kapcsolatos döntések meghozatalára- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(169. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat
a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolításával
kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 403/2020. (VIII.3.) határozata
a
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001
azonosító
számú
„Gazdaságfejlesztést
és
munkaerő
mobilitást
szolgáló
közlekedésfejlesztés
Szekszárdon”
elnevezésű
projekt
lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.5-1644
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SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű
projekt lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

29. napirendi pont:
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” elnevezésű projekt konzorciumi
megállapodás módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri az osztályvezető asszonyt,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az önkormányzat konzorciumban van a
kormányhivatallal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel. Ha a költségek nem is változnak,
csak egyes sorok, akkor is módosításra van szükség. Az előterjesztés egy ilyen módosításról
szól jelenleg.
dr. Göttlinger István aljegyző: Technikai jellegű módosításról van szó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mekkora összegről van szó?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az egész projekt körülbelül 500 millió forint.
Bomba Gábor elnök: Mi lesz az eredménye ennek a projektnek?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Már most is van eredmény, mert munkanélküli
emberek kerülnek foglalkoztatásra ebből a projektből.
Bomba Gábor elnök: Ebben a kormányhivatal dönt?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Utána kellene nézni esetleg annak, hogy önkormányzat nem vehetné-e
igénybe ezt a lehetőséget. Javasolja, hogy a bizottság a „TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének
javítása” elnevezésű projekt konzorciumi megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 404/2020. (VIII.3.) határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei
Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása”
elnevezésű projekt konzorciumi megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „TOP-6.8.2-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége
foglalkoztatási helyzetének javítása” elnevezésű projekt konzorciumi
megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

30. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés
módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ha jól tudja, akkor ez az előterjesztés
a határidő módosításról szól.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A múltkor is elmondta, hogy ki tudják tolni a
projektidőszakot, viszont nagy valószínűséggel ősz elején le fog záródni a közbeszerzés, és
utána szerződést tud kötni az önkormányzat. De nem lehet azt mondani, hogy csak tavasszal
kezdhetik el a munkát. Ez két különböző dolog. A közbeszerzési törvénybe nem nyúlhatnak
bele. Ha lezajlik egy közbeszerzési eljárás, akkor vannak konkrét határidők. Területeket kell
átadniuk például. Ha a közbeszerzést elhúzzák, akkor más lesz a helyzet. Egyedül a
projektidőszakra kérhetnek módosítást.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Arra kérte az aljegyző urat, hogy szíveskedjen utánajárni annak,
hogy mi a helyzet. Több mint egy hónapja megvan a pályázati anyag. Hat cég nyújtott be
érvényes pályázatot. A hat cég közül kettő teljesítette azt a feladatot, amit a szakreferens
előírt. Itt gyermekekről van szó. Ez az iskola nem működhet úgy, hogy télen szedik szét. Télen
nem lehet az ablakokat kibontani, és a fűtést sem lehet lekapcsolni. Szeretné, ha megtennék
azt, amit lehet. Tudomása szerint a még versenyben levő két pályázónak az anyaga Turi úrnál
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van. Sürgetni kell mindazt, amit csak lehet. Tudja, hogy nem lehet nagy eredményeket elérni,
de legalább tegyék meg azt, amit meg tudnak tenni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Szívesen elmondja, hogy hol tart jelenleg az ügy. A
felvilágosítás kérési határidő július 27. napjában került meghatározásra. Most a
költségvetéseknek az ellenőrzése folyik. Ezt a hivatal dolgozói is ellenőrzik. Utána a bíráló
bizottsághoz kerül az anyag, és a bíráló bizottság meg fogja hozni a lezáró döntést. Ezt
követően kerülhet csak a KFF-hez az anyag. Mindenki sajnálja a gyerekeket, de ezek mind az
önkormányzaton kívüli történések, ezekre az önkormányzatnak nincs ráhatása.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ennek óriási súlya van, mert kisgyermekekről van szó.
Csapláros László Károly bizottsági tag: A városnak van terve arra, ha például november elsején
át kell adni a területet, hogy hova rakja a több száz gyermeket?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Erre az esetre majd kell egy külön tervet készíteni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt a tervet nem most kellett volna már megcsinálni? Ott van
például a Comenius Iskola.
Bomba Gábor elnök az üléstermet elhagyja 18 óra 18 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Illés Tamás elnökhelyettes átveszi az ülés vezetését.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Az előbb említett iskola maximum 100 férőhelyes.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Szinteket kell majd kiüríteni, nem lehet majd másképp dolgozni.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A tanítás nem folyhat a többi szinten sem, ha fúrnakfaragnak közben.
dr. Göttlinger István aljegyző: Lehet, hogy kellene kérni egy szerződésmódosítást, hogy ne
erre az időszakra essen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Most mondta az osztályvezető asszony, hogy ezt nem lehet.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A közbeszerzési tanácsadótól lehetne esetleg állásfoglalást
kérni arra vonatkozóan, hogy a szerződésmódosításnak megfelelő indoka lehet-e az, hogy
gyermekekről van szó.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A közbeszerzési törvényben pontosan meg vannak
határozva az indokok. Annak idején ugyanilyen probléma merült fel a városi bölcsődénél is.
De persze meg lehet kérdezni, hogy van-e valamilyen kiskapu.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Annak idején, amikor ez a pályázat elindult, az első
eredménytelen közbeszerzésnél volt kint a helyszínen projektegyeztetés. Ez még a
tervezésnek a legelején volt. Ilyen helyszíni egyeztetésre került sor most a Dienes Iskola
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esetében is. Az egyeztetésen ott volt a tankerületnek a vezetője is. Egy ilyen egyeztetést most
is meg lehet szervezni, mert ezen ott lehetne minden érintett, és nem kellene, hogy sor
kerüljön sok levelezésre. Az iskolavezetés mindenképpen a fejlesztés mellett érvelt. Ha ez a
szerződés így jön létre, akkor a projekt teamnek össze kell állnia, és létre kell hoznia egy
havária forgatókönyvet.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van-e jelenleg egy olyan csoport, amelyik felkészíti az iskola
gyermekeit, hogy változás lesz?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Hivatalos projektegyeztetések nincsenek, de az iskolával és
a tankerülettel is felvették már a kapcsolatot. Július 27-én lejárt egy határidő, így most kell
leülni egyeztetni, mert innentől fordul élesbe a dolog. Projektkoordinációkat lehet tartani.
2017-ben minden résztvevő meg lett hívva ezekre a projektkoordinációkra. A
vészforgatókönyv fejben leforgatásra került akkor.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Megérti azt, amit elmondott az osztályvezető asszony,
de nem tartja elég széleskörűnek. Még augusztusban össze kellene hívni ezt a szűkebb
fórumot. Ha meg tudnak állapodni az iskolavezetéssel, a KLIK-el és a projektben érintettekkel,
akkor azt követően az iskolai szülő értekezleten oda kell állni a szülők elé, és meg kell nekik
mondani, hogy ez nem az önkormányzat sara, mert 2017 óta próbálkoznak ezzel. De addigra
ki kell találni, hogy hogyan fog működni az iskola, ha megindul a felújítás. Nem szeretné
feleleveníteni a digitális oktatást, de lehet, hogy még ez lesz a megoldás a problémára.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ha ez több projektnél így megtörtént volna, mint például a
rendelő esetében, akkor nagyon sok energiát meg lehetett volna spórolni. Jó lenne, ha a
jövőben ez rendszeresen így lenne. Az iskolaszék, a KLIK és az érintettek összevonásával meg
kellene próbálni összehívni egy rendkívüli helyzetet kezelő projektkoordinációt. A
szerződésmódosítási kérelmet meg kellene próbálni valamilyen módon, hátha kivételt tesznek
az önkormányzattal. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat két pontjával egyetért. A
döntéshozók is emberek, nagyjából el tudják képzelni, hogy milyen helyzet van az iskola körül.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Miért október szerepel a határozati javaslatban:
Szeptember 1. napjának kellene benne lennie.
Illés Tamás elnökhelyettes: A projekt fizikai befejezése nem egyenlő azzal, hogy mikor készül
el. Az elkészült beruházás után még sor kell, hogy kerüljön például az elszámolásra is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Valami nagyon nem „gömbölyű” abban, ami az előbb elhangzott.
Holnap után szerződés lesz. Mivel kezdődik ez a munka? Azzal, hogy szétszedik. Itt egyszerűen
azzal kell kezdeni, hogy szét kell szedni a házat. Ha a gyermekek bent vannak, akkor ez a ház
nem szedhető szét. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a befejezési határidő, ez a munka nem
kezdhető el. Ha nem tudják elérni ennek a folyamatnak a felgyorsítást, akkor ennek nincs
értelme. Nincs fizikai és műszaki lehetőség a kezdésre.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Mikor kellene elkezdeni? Egy hét múlva ezek szerint már
ki kellene szedni az ablakot?
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Igen, például ez is történhetne. Esetleg két hét múlva. Most vagy
meg tudják ezt így csinálni, vagy nem lesz kezdés. Itt nincs több változat, csak ez a kettő.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ezért kötik az ebet a karóhoz?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Melyik karóhoz, és melyik ebet?
Illés Tamás elnökhelyettes: Szerződésmódosítást kér az önkormányzat.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De akkor nincs kezdés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az osztályvezető asszony az előbb elmondta, hogy milyen
lehetőség van. Ezt kell megcsinálni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Fűtési rendszert decemberben nem lehet egy iskolában szétverni.
Ezt mindenki tudja.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De az ablakokkal kell kezdeni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Nagyon sok olyan művelet van, amely mellett még gyermekeket
megőrizni sem lehet, nemhogy oktatást tartani. Ellenkező esetben a városnak kell keresni egy
hasonló nagyságú épületet, és oda átvinni az iskolát ideiglenesen. Digitális oktatást egy
iskolában nem lehet elrendelni, ez országos szintű kell, hogy legyen. Most kényszerhelyzetben
vannak, aminek nem tudni még, hogy mi lesz a vége. Egy projektkoordinációt nagyon gyorsan
össze kellene hozni. Ettől függetlenül, ha járható út, ha nem, ezt a kérelmet be kell adni. A
döntéshozókat esetleg le is lehetne hívni, hogy nézzék meg a kialakult helyzetet. A pandémia
miatt sok határidő hosszabbításra került sor az elmúlt időszakban. Véleménye szerint ebben
az esetben is erre kellene hivatkozni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mikor kezdhető a munka?
Illés Tamás elnökhelyettes: Először legyen meg a szerződésmódosítási határidő.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Körülbelül jövő májusban.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az osztályvezető asszony elmondta a megoldást, most ezen
rugózhat még a bizottság.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ő csak egy javaslatot fogalmazott meg. Úgy gondolja, hogy
a közbeszerzési tanácsadótól erre állásfoglalást lehetne kérni. De ez nagyon gyenge lábakon
áll, és ezt utána a KFF-től kezdve minden ellenőrzésen végig kell nyomni. Kísérletet kell erre
tenni. Több projektnél hivatkoztak vis majorral és havária helyzetre, de mindenhol volt rózsás
a fogadtatás.
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A közbeszerzési tanácsadó megmondta már, hogy az
időjárás nem tartozik ebbe a körbe, emiatt nem lehet szerződést módosítani.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A gyermekek elhelyezésére lehetne hivatkozni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Valószínű, hogy ezt sem fogják elfogadni, mert a KFF
arra fog hivatkozni, hogy mindezek a tények tudottak voltak előre. A közbeszerzési törvény
nagyon érthetően leírja ezeket.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ez mind igaz, de nem volt például tudott tény, hogy lesz egy
négyhónapos veszélyhelyzet, amelynek következtében négy hónapra megáll az élet
Magyarországon. Elfogadja azt, hogy mi az általános főszabály, de 2020 egy különleges év,
amelyet mindenhol elmond mindenki. Sok helyen évekkel hosszabbítják a projekteket. Nem
hiszi el, hogy ezzel ne lehetne érvelni. Ez nem egy üzemcsarnok, nem istálló kifestésére kerül
sor, hanem egy oktatási intézményről van szó. Gyermekeket nem lehet ablak nélküli, szétvert
intézetbe beengedni.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az elnökhelyettes úrnak tökéletesen igaza van, kísérletet
lehet tenni erre.
Illés Tamás elnökhelyettes: Fél nap alatt tudnak törvényeket módosítani, nem hiszi el, hogy
egy ilyen helyzetet ne tudnának kezelni. Az önkormányzatnak ezt meg kell próbálnia, mert
más esetben ebből óriási botrány lesz.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Meg lehet próbálni, de a döntés nem az önkormányzat
kezében van.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ha mindenki fel van készítve minden eshetőségre, akkor
adott esetben például a téli szünetet is meg lehet hosszabbítani két héttel.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az uszodánál elhangzott korábban, hogy 2019 augusztusától
lesznek ott versenyek. Semmi garancia nincs arra, hogy itt nem ugyanaz fog történni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Véleménye szerint a vis major helyzet az eljárás közben
következett be, a pandémia alatt. Ez nem volt előre látható körülmény. Mindenképpen meg
kell próbálni, mert a pandémia alatt nem lehetett eljárási cselekményeket végezni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Néhány dologban született döntés, de ez a beruházás leállt ebben
a négy hónapban. Ezt pár nap alatt nem lehet behozni.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Kísérletet lehet tenni erre, de eddig az ilyen jellegű
kísérleteikkel nem jártak sok sikerrel.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ő hisz abban, hogy az államapparátusban gondolkodó emberek
ülnek, akik meg fogják találni a megoldást, és nem fognak görcsösen ragaszkodni a törvényhez.
Biztos vannak ott is olyan emberek, akik át tudják érezni ennek a helyzetnek a súlyát. Ez nem
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mindennapi jelenség, ezért úgy gondolja, hogy normális hozzáállással méltányolható
helyzetről van szó.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ő évekig járt annak idején délután iskolába. Ha az előbb
elmondott kísérlet mégsem sikerül, akkor ennek a lehetőségét is meg lehet fontolni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ezt most megpróbálják. Nem ígérnek semmit, ezért mindenkinek
a lehető legrosszabbra kell felkészülnie, mert utána csak pozitív csalódás érhet mindenkit. Át
kell beszélni az opciókat, így például azt is, hogy mit lehet akkor tenni, ha októberben
megjelennek az iskolában a légkalapáccsal.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Véleménye szerint minden iskola be tud fogadni egy-két
osztálynyi gyermeket.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság
1. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”
című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról,
a projekt fizikai befejezési határidejének 2021.10.01. időpontra történő módosításával
kapcsolatban;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont
szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szervezzen projektkoordinációt, amely
koordinációra hívja meg a képviselőket, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjait,
a Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjét és az iskolaszék tagjait.
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 Városfejlesztési Bizottságának 405/2020. (VIII.3.) határozata
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt
vonatkozásában
támogatási
szerződés
módosítás
kezdeményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a TOP-6.5.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában
támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról, a projekt
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fizikai befejezési határidejének 2021.10.01. időpontra történő
módosításával kapcsolatban;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja
a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
szervezzen
projektkoordinációt, amely koordinációra hívja meg a
képviselőket, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjait, a
Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjét és az iskolaszék tagjait.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 13.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

31. napirendi pont:
Javaslat a TKI-KEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és
Epreskert települések vízrendezése megnevezésű projekt támogatási szerződése
módosításának kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Azzal a problémával áll
szemben az önkormányzat, hogy lényegesen nagyobbak az igények, mint a pályázati pénz és
az önerő.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egyes dolgokat a jövőben másképpen kellene csinálni. 2019-ben
megbízást adtak egy szálkai cég részére azért, hogy a cég csinálja meg az engedélyezési tervet.
A cég elkészítette a tervet, amelynek alapján készült egy pályázati anyag 27 és 33 millió
forintra. Meg is nyerte ezt az önkormányzat, és örömmel szavazták meg januárban ennek a
megvalósítását. 2020-ban korszerűségi felülvizsgálatot kértek erre a tervre. Nem tudja, hogy
erre miért került sor, ugyanis csak két év után kell korszerűségi felülvizsgálatot kérni. Itt egy
év telt el. A felülvizsgálatot egy paksi cégtől kérték. A cég nem csinált mást, mint hogy beárazta
ezt a tervdokumentációt, és egy pici változással, hat-hét millió forinttal, azt mondta a cég,
hogy másképp oldaná meg ezt a feladatot. De kiderült, hogy ez 127 millió forintba kerül. Ettől
kezdve nem gömbölyű ez a dolog. Ő az előterjesztés olvasásakor úgy értelmezte, hogy vagy
megvalósítják ezt a két projektet, vagy az egyik valósítják meg, vagy pedig állják a
különbözetet. A különbözet ilyen értelemben nagyon nagy, és a városnak a költségvetése ezt
nem teszi lehetővé. A város költségvetését is figyelembe véve maximum a Béketelep
vízrendezésére és az átemelőnek a kialakítására kerülhetne sor. Nagyon tanulságosnak véli, és
nagyon fontosnak is tartja, hogy mindenki megértse, hogy a városban volt egy-két ember, aki
tudta, hogy a városi vízelvezetés zápor esetén hogyan történik. Ki lettek építve annak rendje
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és módja szerint a csendes árokban azok a vízbekötő vezetékek, amelyek kivezették a városból
a vizet. Ezeket a vezetékeket olyan csappantyúval látták el, amelyek nem engedték meg a
visszatelítődést. Pont ezekről a városrészekről van szó. Amikor a csendes árok tele van vízzel,
akkor pont ebbe a városrészbe nyomja be, és duzzasztja vissza. Képviselőjelöltként végigjárta
ezt az egész környéket. Kiderült, hogy egyetlen egy szelep sem működőképes, így tényleg
kellene ezen a részen egy felülvizsgálat, de egyáltalán nem biztos abban, hogy ezt szálkai és
paksi cég fogja tudni megcsinálni. Azokat a szekszárdi mérnököket kellene megkeresni, akik
ezt tudják, és akik ezt eredetileg tervezték vagy pedig karbantartották. Ha a jövőben sor
kerülne ilyenre, akkor tisztelettel szeretné kérni, hogy helyben oldják meg sokkal nagyobb
odafigyeléssel. A „B” jelű javaslatot fogadná el.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ő mindig a pályázat oldaláról mondja el a dolgokat.
Nem azért mondja el ezeket, mert ellenkezni szeretne, csak szeretné ismertetni, hogy mit
enged meg a pályázat. Jelen esetben azt tudja elmondani, amit neki mondott a műszakos
kolléga. Az eredeti engedélyes tervhez nem készült költségvetés, tehát nem az alapján lett
beadva. Az eredeti engedélyes tervet azért kellett felülvizsgálni, mert a befogadó nem volt
megfelelő, valamint, mert nem készült hozzá költségvetés. Amikor jött ez a pályázati
lehetőség, akkor kértek a hivataltól egy összeget arra vonatkozóan, hogy ez mennyibe fog
kerülni. Akkor 60 millió forintot mondtak erre. Mindenki tudja, hogy a pontos összeget akkor
lehet megmondani, amikor vannak már tervek. Nemcsak az engedélyezési tervekre gondol,
hanem a kiviteli tervekre is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kiviteli terv a mai napig nincs.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nincs, de most már egy lépéssel közelebb kerültek
azáltal, hogy a paksi cég csinált egy tervezői költségvetést, ami kiindulási alap lehet. A
Béketelepnél még ennyi sincsen, ott nem állt semmi sem a rendelkezésükre. Ezért a
megvalósíthatóságot az Epreskert vizsgálatával kezdték el. Jelen esetben el kell dönteni, hogy
mi legyen az irány, mert a támogató várja a választ. Négy variációt készítettek, véleménye
szerint az utolsó lenne a legjobb a város szempontjából, mert a béketelepnél nincsen semmi,
ott a megvalósíthatósági tanulmánytól kellene kezdeni, valamint az sem biztos, hogy beleférne
ez a projekt abba a költségvetésbe, ami rendelkezésre áll. Beleírta az előterjesztésbe a 15 és
30 százalékos korlátot. Maximum 30 százaléknyi költségnövekményt kérhetnek, de a fölött
már nem kérhetnek pénzt. Ha 15 és 30 százalék között van a költségnövekmény, akkor
igazságügyi szakértőt fognak bevonni, aki megvizsgálja, hogy jogos-e az igény, valamint ebben
az esetben miniszteri döntésre lesz szükség.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha 40 százalékkal drágább lesz, akkor a 30 százalékot
megkapja az önkormányzat?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nem, abban az esetben ez teljesen elúszik. Ezért
javasolná a „D” jelű változatnak az elfogadását, amely alapján ezt a projektet visszaadná az
önkormányzat, azt követően lehetne eldönteni, hogy a Béketelep vagy az Epreskert legyen-e
megvalósítva. Az önkormányzat egy új támogatási kérelmet nyújtana be a megfelelő,
tényleges összegekkel. A 60 millió forinthoz kellene tartaniuk magukat, mert ez a biztos.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Az elmondottak azért nem jók, mert ugyanazok a tervek álltak
rendelkezésre. Ugyanaz az engedélyezési terv áll rendelkezésre az Epreskertnél és a Béketelep
utcánál is. Miért lett kiemelve az Epreskert utca? Ebben az utcában messze van a befogadó,
és több olyan csatornázást is meg kellene csinálni, amelyet a Béketelepen nem.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A Béketeleppel kapcsolatban nincs semmijük.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Miért ne lenne? Ugyanaz az engedélyes terv van mindkét esetben.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az előző terv megvan még.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mind a kettő meg lett rendelve.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ennek utána kell járnia, mert ő azt az információt
kapta, hogy a Béketelep esetében semmijük sincs, és abban az esetben a megvalósíthatósági
tanulmánnyal kellene, hogy kezdeniük.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Szekszárd Megyei Jogú Város Béketelep és Epreskert
vízrendezése megnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése.
Ez van írva.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ez a projektnek a címe, de ez nem azt jelenti, hogy
tervdokumentáció megvan a Béketelepre. Dokumentáció csak az Epreskertre van.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Érdekes számára az is, hogy a szálkai cég semmilyen adattal sem
rendelkezik, az interneten nem talál hozzájuk semmilyen elérhetőséget, és a cégadatok is a
2009-es évből származnak, amikor a cég 800.000 forintot keresett egy évben. Ennek az
egésznek utána kell kérdezni, mert ez így nem passzol. Az Epreskert utcában véleménye szerint
egy teljes közművezetéket kell megcsinálni, teljes hosszában, és el kell vezetni majd 400
méterre a befogadóhoz, plusz egy 300-as csövön keresztül vagy a Séd patakba vagy a Keselyűsi
árokba. Ez egy többszörösen nagyobb beruházás, mint amit a Béketelepen meg kellene
valósítani. A Béketelepen be kell gyűjteni az esővizet, majd be kell szivattyúzni a 20 méterre
levő Csendes árokba. Ennyiből áll a dolog ebben az esetben. Katasztrofális, hogy milyen
állapotok vannak a Béketelepen egy-egy esővíz után.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Véleménye szerint tévedések vannak most valakiknél.
A projektnek a címében szerepel a Béketelep és az Epreskert is. Dokumentációjuk csak az
Epreskertre vonatkozóan van. Volt egy engedélyezési terv még évekkel ez előttről.
Rácz Zoltán bizottsági tag: 2019-ből, és mind a két területre.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az engedélyes terv lett most felülvizsgálva azért, mert
nem volt tervezői költségvetés. De továbbra is mondja, hogy a Béketelepre vonatkozóan
semmijük sincs.
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Illés Tamás elnökhelyettes: Nyilván komoly problémák vannak az Epreskert utcában is, de az
mégiscsak ipari terület. Ott talán jobban tolerálják ezeket a dolgokat. Szeretik és támogatják
a vállalkozásokat, de mégiscsak a lakossági problémák a prioritások, mert nekik sokkal
kevesebb eszközük van arra, hogy bármit megoldjanak. Paks sincs messze, de talán közelebbi
tervezőt kellene találni, olyat, akinek van helyismerete. A Béketelep projektrész elindítására
tesz majd javaslatot, de az Epreskertnél véleménye szerint van áthidaló megoldás. Úgy
gondolja, hogy célszerű lenne megkeresni a vállalkozásokat az Epreskertben. Javasolja, hogy a
bizottság
1. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy az előterjesztés szerint a TKIKEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és
Epreskert települések vízrendezése megnevezésű projekt Támogatói okirat szerinti
műszaki tartalmának módosításáról, a projekt keretében a Béke telep vízrendezésének
megvalósításáról. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok birtokában
többlet költségvetési támogatási kérelmet nyújt be a Támogatói okiratban
meghatározott összeg maximum 30 %-ig, és a fennmaradó összeget Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében biztosítja;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett
Epreskert utcai cégeket kérdezze meg, hogy a 30 százalék pályázati emelés és a
rendelkezésre álló költségvetési fedezeten felül körülbelül 30 millió forintot
biztosítanának-e saját erőként annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon,
illetve a pályázati forrás ne vesszen el;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be tervezési ajánlatokat vízjogi
engedélyes terv készítésére az Epreskert és a Béketelep vonatkozásában az alábbi
gazdasági szereplőktől
- Palotásné Kővári Teréz E.V. (Szekszárd, Kiskadarka 4.);
- Kaveczki Terv Mérnöki Iroda Kft. (Szekszárd, Kerámia u. 39.);
- A.G. Projekt Bt. (7121 Szálka, Petőfi u. 48.)
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A PIP információkat fog kérni tőle a döntéssel
kapcsolatban. Most tulajdonképpen mind a kettő projektet szeretné a bizottság
megvalósítani?
Illés Tamás elnökhelyettes: Igen, de súlyos forráshiányok vannak.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: De nem mindegy, hogy hogyan indítják el a projektet.
Illés Tamás elnökhelyettes: Feltételhez kötötten.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A Béketelep elindul, az epreskert pedig akkor, ha a
vállalkozók támogatják.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ezt így nem lehet.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Akkor Epreskert nincs, Béketelep lesz.
dr. Göttlinger István aljegyző: A Béketelepen van a nagyobb baj.
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A mostani projektnél műszaki tartalmaz csökkentenek,
amelyből kiveszik az Epreskertet, és marad csak a Béketelep. Ezt lehet megvalósítani, erről kell
hozni határozatot.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ez volt a javaslata, csak közben elkezdik kérdezni az Epreskert
utcát is. Ha lemondanak arról a részről, akkor nem tudja, hogy lesz lehetőség újrapályázásra.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Akkor teljesen vissza kellene adni első körben a
pályázatot.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ilyen döntést biztos, hogy nem hoznak.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ezt miért zárja ki a bizottság?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha újra beadják, és megint 60 millióra, azzal nem lesz
kisegítve az önkormányzat.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A „B” verzió elfogadásával kapcsolatban elmondja,
hogy jelenleg 27 millió forint áll rendelkezésre. Ha a rendelkezésre álló összegbe mégsem fér
bele az önkormányzat, akkor mindenképpen saját forrásra lesz szükség. Ha visszaadja az
önkormányzat az egész pályázatot, és csak a Béketelepre adja be újból, akkor nemcsak 27
millió forint áll rendelkezésre, hanem elmehet az önkormányzat 60 millió forintig is.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az általa megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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 Városfejlesztési Bizottságának 406/2020. (VIII.3.) határozata
a TKI-KEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város
– Béke telep és Epreskert települések vízrendezése megnevezésű
projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1.javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy az előterjesztés
szerint a TKI-KEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú
Város – Béke telep és Epreskert települések vízrendezése
megnevezésű projekt Támogatói okirat szerinti műszaki tartalmának
módosításáról, a projekt keretében a Béke telep vízrendezésének
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megvalósításáról. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok
birtokában többlet költségvetési támogatási kérelmet nyújt be a
Támogatói okiratban meghatározott összeg maximum 30 %-ig, és a
fennmaradó összeget Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésében biztosítja;
2.javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az érintett Epreskert utcai cégeket kérdezze meg, hogy a 30
százalék pályázati emelés és a rendelkezésre álló költségvetési
fedezeten felül körülbelül 30 millió forintot biztosítanának-e saját
erőként annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon, illetve a
pályázati forrás ne vesszen el;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

3.felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be tervezési
ajánlatokat vízjogi engedélyes terv készítésére az Epreskert és a
Béketelep vonatkozásában az alábbi gazdasági szereplőktől
 Palotásné Kővári Teréz E.V. (Szekszárd, Kiskadarka 4.);
 Kaveczki Terv Mérnöki Iroda Kft. (Szekszárd, Kerámia u. 39.);
 A.G. Projekt Bt. (7121 Szálka, Petőfi u. 48.)
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 14.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

32. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat
vonatkozásában támogatási szerződés módosításra- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(170. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a
„TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat
vonatkozásában támogatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 Városfejlesztési Bizottságának 407/2020. (VIII.3.) határozata
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a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés
módosításról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „TOP-6.2.1-15-SE1-201600002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat
vonatkozásában támogatási szerződés módosítása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

33. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 Városfejlesztési Bizottságának 408/2020. (VIII.3.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2020. augusztus 06.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

34. napirendi pont:
Javaslat a Zöldfelület-karbantartó Csoport és Köztisztasági Csoport átadásával kapcsolatos
koncepcióra és a feladatok ütemezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a
„Javaslat a Zöldfelület-karbantartó csoport és köztisztasági csoport átadásával kapcsolatos
koncepcióra és a feladatok ütemezésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 Városfejlesztési Bizottságának 409/2020. (VIII.3.) határozata
a Zöldfelület-karbantartó csoport és köztisztasági csoport átadásával
kapcsolatos koncepcióról és a feladatok ütemezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Zöldfelületkarbantartó csoport és köztisztasági csoport átadásával kapcsolatos
koncepcióra és a feladatok ütemezésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

35. napirendi pont:
Tájékoztató a köztemetők 2019-2020. évi működéséről- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Véleménye szerint később ezzel
többet kell majd foglalkozni, de most tényszámokról van szó.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Véleménye szerint a vizsgált időszakra be kellene kérni a
szállító és vevő analitikákat a vállalkozótól, mert a nagy számoktól nem lehet látni, hogy merre
megy a pénz. Van egy gondnok, de közben valaki nyit és zár egymillió forintért. Nyilván van
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egy aktuális szerződés, amelyen nem lehet változtatni, de az analitikába bele kellene nézni.
Megkérdezné az Alisca Terrát is, hogy ők is megkapták-e ezt a négy és fél millió forint hulladékelhelyezési díjat.
dr. Göttlinger István aljegyző: Igényt tart a bizottság az ügyvezető meghívására?
dr. Mezei László bizottsági tag: Igen.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha megoldható, akkor az analitikák elemzése után
meghallgatnák. Szekszárd az egyedüli település, amelyik kiszervezte a temetői tevékenységet.
Ezt mindenhol a vagyongazdálkodás végzi.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság
1. a köztemetők 2019-2020. évi működéséről szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezze be a tárgyi időszakra vonatkozóan a
Pantheon Kft-től a szállító és vevő analitikákat, és terjessze a bizottság elé a Pantheon
Kft. vezetőjének ülésre történő meghívásával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 410/2020. (VIII.3.) határozata
a köztemetők 2019-2020. évi működéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a köztemetők 2019-2020. évi működéséről szóló tájékoztatót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 06.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezze be a tárgyi
időszakra vonatkozóan a Pantheon Kft-től a szállító és vevő
analitikákat, és terjessze a bizottság elé a Pantheon Kft.
vezetőjének ülésre történő meghívásával.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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36. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(215. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Mivel nevezési díjról van szó,
kevessé látszik ez a tevékenység karitatívnak. Bevételszerző tevékenységről van szó, így nem
fér bele a szabályokról.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Hogyan biztosítja a szervező azt, hogy az 500 főt nem fogja
meghaladni a nézők száma?
Illés Tamás elnökhelyettes: Biztonsági kérdések is felmerülnek. Nem javasolja a kérelem
támogatását.
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 Városfejlesztési Bizottságának 411/2020. (VIII.3.) határozata
……………. e.v. közterület használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a …………… e.v. által az
országkerülő Cross Hungary autós túra befutó rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmet nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 3.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

37. napirendi pont:
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 364/2020. (VII.27.) számú határozatának módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Július 27-én elfogadta a bizottság a 364/2020. (VII.27.)
számú határozatával a Polgármesteri Hivatal takarításáról szóló döntést. A határozat 2.
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pontjában a polgármester urat hívta fel a bizottság a szerződésmódosítás aláírására, de a
jegyzőt kell felhívni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a 364/2020. (VII.27.) számú
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 2. felhívja a jegyzőt az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. augusztus 21.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző”
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 Városfejlesztési Bizottságának 412/2020. (VIII.3.) határozata
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 364/2020. (VII.27.) számú
határozatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 364/2020. (VII.27.) számú
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 2. felhívja a jegyzőt az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
2020. augusztus 21.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző”
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
Bomba Gábor elnök

38. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására
tárgyában kötött megbízási szerződés módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az átvilágítással kapcsolatban a bizottság meghatározta az
ajánlattételi felhívást, döntés is született a szerződésről, amelyet elküldtek a kiválasztott
ügyvédi irodának, ahonnan érkezett egy javaslat arra, hogy az átvilágítás a 2015-2020-as évre
történjen. Erre vonatkozóan azonban sem az ajánlattételi felhívásban, sem a bírálatban nem
volt kitétel. Mivel tart az ajánlati kötöttség, így ezt nem lehet beemelni a szerződésbe, de a
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bizottság kezdeményezheti a szerződésnek a módosítását, ha szükségesnek tartja ennek az
időtartamnak a beépítését.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti
működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására tárgyában kötött megbízási
szerződés módosítását az alábbiak szerint:
„az átvilágítás időtartama a 2015-2020-as gazdálkodási időtartamra vonatkozzon”.
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 Városfejlesztési Bizottságának 413/2020. (VIII.3.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és
szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására
tárgyában kötött megbízási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és
szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására
tárgyában kötött megbízási szerződés módosítását az alábbiak szerint:
„az átvilágítás időtartama a 2015-2020-as gazdálkodási időtartamra
vonatkozzon”.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
Bomba Gábor elnök

39. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés a rekortán pályákkal kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gulyás Róbert bizottsági tag
Előadó: Gulyás Róbert bizottsági tag
Gulyás Róbert bizottsági tag: Tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a rekortán pálya ügye
hogyan áll, mert már nagyon várják a gyermekek.
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ezzel az üggyel kapcsolatban Kelemen Marianna
kolléganőjét kellene megkeresni, mert ő tud ezzel kapcsolatban konkrét válaszokat adni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Megköszöni mindenkinek a részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnökhelyettes a nyilvános ülést 19 óra 11
perckor berekeszti.

K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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