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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. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Telenor Zrt-vel az önkormányzat
és intézményei, valamint a polgármesteri hivatal által kötött szolgáltatási szerződések
felmondása” tárgyú, 306. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 306. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére az „Új fedett városi uszoda
kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában pontosító kérdések feltételéről” tárgyú,
307. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 307. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Zöldtárs Alapítvány közterülethasználati díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú, 308. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 308. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Javaslat a „TOP-6.5.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében állásfoglalás kérésére” tárgyú, 309. számú
írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 309. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE12017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű projekt keretében a pályázat
megvalósításához kapcsolódó „Parkolóház” projektrészre vonatkozó tanulmányterv
elkészítése kapcsán” tárgyú, 305. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 305. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az
„Uszodagépészettel kapcsolatos döntéshozatal” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy a 11-es számú napirendi ponthoz
tartozó előterjesztés nem készült el.
Bomba Gábor elnök: Ez az előterjesztés miről szólna? Mert erről már többször döntöttek.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az ügyvezető úr írt egy kérelmet a polgármester úrnak, hogy
tűzze a következő Közgyűlés napirendjére. Az előterjesztés polgármester úrnál van még
jóváhagyáson. A Közgyűlésre pótanyagként kerül majd kiküldésre.
Az elnök szavazásra teszi fel a 11. számú napirendi pont napirendről történő levételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A mentőállomásnak van egy kérése, amely alapján
táblákat kellene kihelyezni. Más megyékből érkezők nem találnak oda a levett mintákért
például a Sárvíz utcába. Ez viszonylag gyors intézkedést igényel.
Bomba Gábor elnök: Ezt a Közlekedési Tanácsnak kellene először megtárgyalnia, és
véleményeznie.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ezt minél előbb el kellene intézni, ez nem tud a következő
ülésig várni. Kellene pár táblát csináltatni, és kerítésekre kirakni. Még nem tudta a kérelmet a
mentőállomás vezetőivel pontosítani.
Csapláros László Károly bizottsági tag: A Sárvíz utcában?
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Igen, ahol van az a vörös zóna. Oda viszik a mintát. De
nem egyszerű odatalálni. Az lenne a kérés, hogy legyen egyértelművé téve, hogy ez merre
található.
Bomba Gábor elnök: Megkéri a képviselő asszonyt, hogy a kérelemről egyeztessen Csapláros
Lászlóval, a Közlekedési Tanács elnökével, és, ha szükséges, akkor esetleg a tanács tart egy
rendkívüli ülést. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy az „Önkormányzati ingatlan
értékesítésére meghirdetett pályázat elbírálása” tárgyú, 187. számú előterjesztés
vonatkozásában név szerint szavazásra van szükség a zárt ülés megtartásáról.
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Az elnök név szerint szavazásra teszi fel az „Önkormányzati ingatlan értékesítésére
meghirdetett pályázat elbírálása” 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 és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű
pályázat keretében a pályázat megvalósításához szükséges költség-haszon elemzés
elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítására
(294. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
2. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű
pályázat keretében az Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv és Akcióterületi Tervre
vonatkozó vállalkozási szerződésmódosításra
(300. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű
projekt keretében a pályázat megvalósításához kapcsolódó „Parkolóház” projektrészre
vonatkozó tanulmányterv elkészítése kapcsán
(305. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási
szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(202. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
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5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
Meghívott: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
6. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap terjesztési
tevékenységének elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindítására
(297. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
7. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001 azonosítószámú, a Mészölytanya Szekszárdi Alkotóház című projekt megvalósítása során szükséges informatikai
eszközök beszerzése és kiállítási installáció összeállítása„ tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(299. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(206. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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11. napirendi pont:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelme
(304. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések
rendezéséről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
13. napirendi pont:
Szerződés jóváhagyása a veszélyhelyzet alatt kötött szerződések átfogó jogi-gazdasági
vizsgálata tárgyában- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(208. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
15. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tagságával működő társulások és az általuk fenntartott intézmények, továbbá a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátására
(302. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
16. napirendi pont:
Javaslat a „Hálózat-fejlesztési, kapacitásbővítési munkálatok” elnevezésű projekt
kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás elindítására
(303. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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17. napirendi pont:
A közétkeztetés tapasztalatairól
(298. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
18. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges kijelölt
gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására
(301. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Zalayné Cseresznyés Tímea osztályvezető
19. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindítása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(215. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
20. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(295. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
ADRI-ÉPKER Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(296. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(201. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
25. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(191. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
26. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezés
(196. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
27. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(203. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
28. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi KajakKenu Sportegyesület között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására- Közgyűlés előterjesztés véleményezése
(204. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
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29. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(207. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
30. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme
(293. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Bomba Gábor elnök
31. napirendi pont:
Uszodagépészettel kapcsolatos döntéshozatal
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
32. napirendi pont:
Telenor Zrt-vel az önkormányzat és intézményei, valamint a polgármesteri hivatal által
kötött szolgáltatási szerződések felmondása
(306. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
33. napirendi pont:
Új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában pontosító
kérdések feltételéről
(307. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
34. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(308. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
35. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében állásfoglalás kérésére
(309. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
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ZÁRT ÜLÉS:
36. napirendi pont:
Önkormányzati ingatlan értékesítésére meghirdetett pályázat elbírálása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(187. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű
pályázat keretében a pályázat megvalósításához szükséges költség-haszon elemzés
elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítására
(294. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ha jól olvasta, akkor egy technikai
jellegű módosításról van szó. Szeretné megkérni a projektmenedzser urat, hogy röviden
ismertesse az előterjesztést.
dr. Módok László projektmenedzser: Elmondja, hogy szükség van a szerződés
véghatáridejének a módosítására, mert a költséghaszon-elemzés végleges változatát akkor
tudja a vállalkozó elkészíteni, ha a Zöld Város projektben elkészül legalább a tervezői
költségvetés. A legideálisabb az lenne, ha lenne kivitelező által beárazott költségvetésük,
amelyből tudnának valós költséghaszon-elemzést készíteni. Mivel viszonylag sürgeti őket a
pályázati határidő, ezért arra tesznek javaslatot, hogy a tervezői költségvetés elkészültét
követően a vállalkozó adja le az erre vonatkozó tanulmányát.
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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 496/2020. (IX.21.) határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt költség-haszonelemzés elkészítésére
vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld
város kialakítása” elnevezésű projekt költség-haszonelemzés
elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítást
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű
pályázat keretében az Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv és Akcióterületi Tervre
vonatkozó vállalkozási szerződésmódosításra
(300. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ebben az esetben is szeretne egy rövid
ismertetőt.
dr. Módok László projektmenedzser: Elmondja, hogy a teljesítések megtörténtek, az
önkormányzat pedig kifizette a vállalkozókat. Két vállalkozó konzorciumban vállalta el a
tanulmányterv elkészítését. A szerződésmódosításra azért van szükség, mert az
Államkincstárnak beküldésre került egy időközi kifizetési igénylés, amellyel kapcsolatban a
kincstár hiánypótlást küldött ki, és megállapított olyan eltéréseket is, amelyek ugyan a
teljesítést nem befolyásolják, de a szerződés szövegében máshogy vannak leírva, mint
ahogyan a valóságban teljesültek. A kincstár kérte ennek a módosítását, ezért készítették elő
a szerződésmódosítást, amelynek az adminisztráción kívül semmilyen egyéb joghatása sem
lesz. Gyakorlatilag egy helyreigazító módosításról van szó.
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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 497/2020. (IX.21.) határozata
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a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt Igényfelmérési és Kihasználtsági
Terv, valamint az Akcióterületi Terv elkészítésére vonatkozó
vállalkozói szerződés módosításáról
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
1. jóváhagyja a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld
város kialakítása” elnevezésű projekt Igényfelmérési és
Kihasználtsági Terv, valamint az Akcióterületi Terv elkészítésére
vállalkozási szerződésmódosítást;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű
projekt keretében a pályázat megvalósításához kapcsolódó „Parkolóház” projektrészre
vonatkozó tanulmányterv elkészítése kapcsán
(305. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy az önkormányzat
bekért három indikatív ajánlatot a tanulmányterv elkészítésére. Viszonylag erős összegek
jöttek ki. A projektmenedzsment részéről érkezett egy javaslat, miszerint a meglévő forrásból
szervezzen a projekt team egy lakossági fórumot, ahol ezeket a kérdéseket meg lehetne
vitatni. Ha a fórum után sem kerülne pont a dolog végére, akkor még mindig el lehet
készíttetni a tanulmánytervet.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Volt egy egyetemi tanár, aki azt mondta, hogy az építészet a
globális gondolkodás művészete. Elolvasta a három tanulmánytervet, amelyeken teljesen
elképedt. Az egyik tanulmánytervben az olvasható, hogy körülbelül 17 millió forintba kerül egy
darab gépkocsi férőhely. A másik tanulmánytervben hat millió forint. A harmadik
tanulmányterv kiszámolja pontosan a négyzetmétereket, majd egy másik építész kolléga
ennek majdnem a dupláját számolja ki. Feltétlenül támogatja azt az elképzelést, hogy ne ezen
az úton induljanak el, hanem egy lakossági fórumon. Elgondolkodtató, hogy építészek hogyan
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adhatnak ki a kezükből ilyen munkát. Nincs önkontrolljuk? Hiányzik a globális gondolkodás,
amelynek jellemeznie kellene az építészetet.
dr. Mezei László bizottsági tag: A lakossági fórumnak alapvetően egy torz összetételére
számíthatnak. Azok a személyek, akik megjelennek a lakossági fórumon, a személyes
érdekeiket szeretnék az asztalra tenni. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a város
központjának a használati értéke ne torzuljon azzal, hogy néhány állampolgár rossz kilátásra
panaszkodik. 8-10 ember véleménye, indulata jelentősen nem befolyásolhatja a
megyeszékhely napi használati értékét és parkolási lehetőségeit. El kell gondolkodni azon,
hogy létre tudnak-e hozni egy olyan fórumot, ahol a város és a városban élők és dolgozók
érdekében születhet olyan döntés, amelyet nem fognak néhány ember személyes
hangulatának alárendelni.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Mi lesz a lakossági fórum után? A fórum ott lesz 10-20
vagy adott esetben 50 lakos, akik fognak mondani valamit. Nyilván, aki ott lakik szembe vele,
nemet fog mondani, aki két házzal arrébb lakik, igent fog mondani, mert nem tud hol parkolni.
De mi jön ez után? Lesz egy lakossági fórumon megismert vélemény. Ezt mi fogja követni?
Mert közben a másik két területre ki van írva a közbeszerzés. El fog készülni a tanulmányterv
több millió forintért, és megint eltelik pár hónap?
dr. Módok László projektmenedzser: Véleménye szerint a lakossági fórum nem fogja teljesen
igen vagy nem irányba befolyásolni a projektet. A lakosság bevonása, és véleményük
meghallgatása önmagában kötelező erővel nem bír. Ha a lakosok támogatják a parkolóházat,
akkor véleménye szerint több millió forintért nincs sok értelme elkészíttetni egy
tanulmánytervet, hanem ki kell írni a közbeszerzést és a tervezőnek a beszerzését. Ők
menedzsment oldalról tudják ezt véleményezni. A politikai és egyéb szakmai oldalakat nem
tisztjük eldönteni. Ha felvázolják, hogy milyen opciói vannak a lakosságnak, akkor abból a
projekt későbbi tervezése során hasznos információkat tudnak levonni. Menedzsment részről
ez a javaslat tűnik ésszerű választásnak.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Abszolút egyetért. A lakosság meghallgatásán és
bevonásán túl is vannak. Számtalan fórum volt már. Csak nem tudja, hogy mi lesz, mert
ugyanitt tartottak július közepén is. Súlyos hónapok fognak addig még eltelni, amíg A-t vagy
B-t tudnak majd mondani.
dr. Módok László projektmenedzser: Az előbb elhangzott, hogy egyes emberek hangulatának
nem szabad kitenni a projektet. Ezzel maximálisan egyetértenek a menedzsment részéről. Egy
ilyen fórum arra is alkalmas lehet, hogy szembesítsék ezt az egy-két hangoskodó embert azzal,
hogy rajtuk kívül van másik 5.000 ember, aki máshogy szeretné ezt.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A lényeg az lett volna, hogy kiderüljön, hogy van-e ésszerű
realitása annak, hogy ezen a területen parkolóház épüljön figyelembe véve a
levegőminőséget, forgalomtechnikát, valamint azt is, hogy mi van a föld alatt. Ezek a kérdések
hónapok óta ugyanúgy fennállnak. Ez a lakossági fórum ezeket nem fogja tisztázni.
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dr. Módok László projektmenedzser: Szakmailag biztos, hogy nem, de nem hiszi, hogy erre ez
a fórum lenne a megoldás. Amikor elkészül egy tervdokumentáció, akkor a rá vonatkozó
szakmai szabályok szerint ezekre is ki kell, hogy térjen. Az előbb idézettek benne vannak a
lakossági levelekben is. Úgy gondolja, hogy egy teljes tervezői munkának ez részét kell, hogy
képezze, de talán van a bizottságban olyan személy, aki szakmai szemmel meg tudja mondani,
hogy ez a része-e vagy sem. Úgy gondolja, hogy, ha elindul a tervezése ennek a dolognak, akkor
ezekre mind ki kell, hogy térjen a tervezői munka.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Akkor a parkolóházra nincs még kiírva a közbeszerzés?
Ahhoz, hogy ez kiderüljön, ki kell írni a parkolóházra a közbeszerzést.
dr. Módok László projektmenedzser: Így van.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A parkolóház tervezését ezek szerint mindenképpen ki
kell majd fizetni, és ezt követően a kész tervekkel el lehet majd dönteni, hogy mehet, vagy
nem mehet.
dr. Módok László projektmenedzser: Úgy gondolja, hogy ez így helytálló. A menedzsment
nem mondja azt, hogy feltétlenül szükséges a lakossági fórum, ők azt hangsúlyozzák, hogy nem
biztos, hogy célszerű lenne több millió forintért tanulmánytervet készíttetni, amire jelenleg
nincs keretük. Jelenleg a költségvetési soron annyi pénz van, amiből lakossági fórum
megtartására van lehetőség. Nem mondják, hogy meg kell tartani a lakossági fórumot, de úgy
gondolják, hogy gazdaságosabb, és jobban szolgálná a projekt érdekét.
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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 498/2020. (IX.21.) határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása”
elnevezésű
projekt
keretében
a
pályázat
megvalósításához kapcsolódó „Parkolóház” projektrészre vonatkozó
tanulmányterv elkészítéséről
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
1. a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt kapcsán elveti a „Parkolóház”
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projektrész kapcsán felmerült tanulmányterv elkészítésének
megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. a fent rögzített tanulmányterv helyett lakossági fórum tartásának
lehetőségét vizsgálja meg, mely a projekt jelen szakaszában
megvalósítható, a forrás rendelkezésre áll, és pályázati
elszámolhatósága biztosított.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási
szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(202. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az önkormányzat megkapta a
többlettámogatást, amelynek megfelelően szükség van az alapszerződés módosítására.
Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat
vonatkozásában támogatási szerződés módosítására” 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 499/2020. (IX.21.) határozata
a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c.
pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-15SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában
támogatási szerződés módosítására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
Meghívott: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A roma önkormányzat által kért
helységről van szó. Ennek a helységnek a kiválasztására a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. lett
felkérve. Történt egyeztetés a roma önkormányzattal arról, hogy elfogadják-e ezt a helységet?
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Volt már ülésük, de határozat még nem született
arról, hogy ezt a szerződést ilyen formában elfogadják-e vagy sem. A szerződéstervezetet
látták már, és nem kifogásolták egyetlen pontját sem. A felajánlott helységnek a hollétével
sem volt problémájuk. A Közgyűlés elfogadó döntése után kerülne a roma önkormányzat
ülésére előterjesztésre a szerződésmódosítás.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tudniuk kellene, hogy ezt a szervezetet ma ki képviseli, és
hogyan kapta a képviseletét.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Arra irányul a kérdés, hogy ki a roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke?
dr. Mezei László bizottsági tag: Igen. Hogyan választották meg? Törvényes volt a
megválasztás? Van jegyzőkönyv erről? Ki a személy? Milyen ennek a személynek a
jogosultsága ennek a szerződésnek az aláírására? Nem szeretné, ha úgy írnának alá valakivel
szerződést, hogy az illetőnek nem megfelelő a megválasztása, és nem alkalmas arra, hogy egy
ilyen szerződést aláírjon. Később nem biztos, hogy felelősségre lehetne vonni, ha köztartozást
halmozna fel a helységben. Nekik, mint aláíróknak, kellene tudniuk, hogy ez a személy milyen
körülmények között, mennyi időre és hogyan lett megválasztva, mi a jogosultsága, és milyen
összeg erejéig írhat alá.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Ha jól érti, akkor a kérdés arra irányul, hogy
hogyan lett megválasztva a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke. Erre azt tudja mondani,
hogy az önkormányzati választásokon. Öt évig szól a mandátuma.
dr. Mezei László bizottsági tag: Meg tudja ismételni, amit kétszer elmondott. Létrejön egy
szerződés, amelynek az egyik oldala rendben van. A másik oldallal kapcsolatban viszont
szeretné, ha a jogi és bizottsági referens helyzetbe hozná a bizottságot.
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dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: A két szerződő fél a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
és a szekszárdi önkormányzat. Egy harmadik fél a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hogyan működik jelenleg ez az önkormányzat? Ki a vezetője,
és hogyan választották meg? A vezetőjének mire van jogosultsága? Ezt kellene tudniuk.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Képviseli a képviselő-testületet, mint ahogyan a
Közgyűlést a polgármester. Ugyanaz az analógiája ennek.
dr. Mezei László bizottsági tag: A vezetőjének megvan a jogosultsága?
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Igen. Aláírhat egy ilyen szerződést, de nyilván az
aláírás előtt a képviselő-testület is határozni fog erről a szerződésről, és a határozatban
felhatalmazza majd az elnököt a szerződés aláírására.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a jegyzőkönyvekben benne lesz?
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Igen.
Bomba Gábor elnök: Feltételezi, hogy kapnak majd tájékoztatást arról, ha a szerződés
aláírásra kerül. Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közigazgatási
szerződés módosítására” 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 500/2020. (IX.21.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök
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6. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap terjesztési
tevékenységének elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindítására
(297. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
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 határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 501/2020. (IX.21.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati
hetilap terjesztési tevékenységének elvégzésére” 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 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c.
önkormányzati hetilap terjesztési tevékenységének elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét
2020.09.24. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
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-

-

Média Paks Kommunikációs és Szolgáltató Kft. (7030 Paks,
Kinizsi utca 46., e-mail: vtunde67@gmail.com)
IRATTÁRŐR 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:
6500 Baja, Varsa utca 1. 9. em. 25., fióktelep: 7100 Szekszárd,
Széchenyi utca 60., e-mail: irattaror2010@gmail.com)
ALL-THE-BEST Kft. (székhely: 7144 Decs, Széchenyi utca 4.,
fióktelep: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1. em. 115.,
e-mail: joe6504@gmail.com)

Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 22.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. szeptember 28.
dr. Göttlinger István aljegyző

7. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001 azonosítószámú, a Mészölytanya Szekszárdi Alkotóház című projekt megvalósítása során szükséges informatikai
eszközök beszerzése és kiállítási installáció összeállítása„ tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(299. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A határozati javaslat második pontja ki van
pontozva, ott meg kellene határozni egy dátumot az ajánlattételi határidőre.
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi
igazgatóhelyettesét, hogy mit javasol.

a

Szekszárdi

Vagyonkezelő

Kft.

ügyvezető

Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese: Jó lenne
minél hamarabb. Szeptember 29. napját javasolja.
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra az
igazgatóhelyettes úr által megfogalmazott ajánlattételi határidővel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 502/2020. (IX.21.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001
azonosítószámú, a Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház című projekt
megvalósítása során szükséges informatikai eszközök beszerzése és
kiállítási installáció összeállítása„ 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 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1.dönt a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001
azonosítószámú, a Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház című projekt
megvalósítása során szükséges informatikai eszközök beszerzése és
kiállítási installáció összeállítása„ tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az
eljárás megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2.az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
szeptember 29. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

3.az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
1. PAZIRIK Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Honvéd utca 25.
2. Geo-Gráf Kft. Székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B. ép.
3. Mediatek Kft. Székhely: 5420 Túrkeve, Bercsényi utca 7.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 23.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy röviden foglalja össze, hogy mik voltak a csökkenés fő okai.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A helyi adóból származó bevételek jelentősen csökkentek.
Már a járvány első szakaszának az idején próbálták felmérni az Adó Osztállyal egyeztetve, hogy
milyen csökkenések várhatóak. A gépjárműadó teljes évi tervezett összege elvonásra kerül,
amely 125 millió forintot jelent. Az első negyedévben be nem folyt idegenforgalmi adót is
elvesztette az önkormányzat. Ez körülbelül tízmillió forintot jelent. A vírus miatt a
vállalkozások egy része sem úgy teljesít, ahogy korábban számoltak vele. Várhatóan több lesz
a részletfizetési kérelem. Megtudták azt is, hogy az idei év végén nem lesz adófeltöltés. A
költségvetésbe az így számolt adóbevétel került beépítésre. A szeptember 15. napjáig befolyt
adóbevételek is igazolni láttatják ezt.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Jó lenne, ha egymás mellett lennének vezetve a változások.
Bomba Gábor elnök: Szomorúan veszik ezeket tudomásul.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az idei évben nem vállal nagyobb kötelezettséget az
önkormányzat, így ez nem jelent idén nagy gondot. A szomorúbb része a dolognak, hogy ez
épül be a költségvetésbe.
dr. Mezei László bizottsági tag: Vannak-e fedezeti helyek plusz hitel bevonására?
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem lát lehetőséget erre, de nem is kerestek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez hiányozni fog. A rendszernek működnie kell.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A gépjárműadó várhatóan mindig hiányozni fog. A többi
vonatkozásában bíznak abban, hogy a gazdaság majd egyszer talán helyreáll. A feltöltés csak
az idei év végén jelent gondot, mert várhatóan a jövő évben ugyanúgy be fog folyni, így nem
veszik el ez a pénz véglegesen az önkormányzattól. Jövő májusig újra hozzá fognak jutni.
dr. Mezei László bizottsági tag: A működésben nem kell drasztikus megszorításokat
alkalmazni? A munkabérekkel sem lesz probléma? Mennyi a havi munkabér?
Tamási Anna igazgatóságvezető: 135 millió forint nettóban. De nem biztos abban, hogy
decemberben nem lesznek ezzel kapcsolatban nehézségek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Lehet, hogy a bizottság össze kell majd, hogy állítson valami
tervezetet a megszorításokra vonatkozóan. Vagy a hitelekből ki lehet fizetni a dolgozókat?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A december kérdéses.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet
követő három évre várható összegének 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 503/2020. (IX.21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három
évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök
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9. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: A módosító javaslatot tartalmazó táblázatok kiküldésre kerültek.
Javasolja, hogy a bizottság a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének a 2020. évi
költségvetés módosítására vonatkozó 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 504/2020. (IX.21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnökének a 2020. évi költségvetés
módosítására vonatkozó javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(206. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A jegyzett tőke egymillió forinttal
lenne megemelve, tőketartalékba pedig 39 millió forint lenne helyezve. Ezzel még nem lesz
teljesen rendbe téve a társaság helyzete.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban még szeretne valamit
mondani a bérekkel kapcsolatban. Ezek a számok bizonytalan tényezők. Ő azért optimista, és
bízik abban, hogy fognak tudni fizetni, de ez a 40 millió forint nem esik jól az idei évi
költségvetésnek. Nem tudja, hogy más területen lesz-e még ehhez hasonló helyzet.
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Bomba Gábor elnök: Ezt a tőketartalékba helyezést gyorsan kell megcsinálni? Vagy esetleg
ráér december 31. napjáig?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ráér december végéig.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. döntsön arról, hogy a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. (Cg. 17-09-011352),
székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10., adószáma:26093310-2-17) jegyzett tőkéjét
1.000.000,- Ft-tal megemeli;
2. döntsön arról, hogy a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft-nél 39.000.000,- Ft-ot
tőketartalékba helyez;
3. kérje fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a jegyzett tőke emelés és a
tőketartalék forrását építse be a 2020. évi költségvetési rendeletébe és gondoskodjon a
pénz átutalásáról legkésőbb 2020. december 31. napjáig.
4. hívja fel a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a
jegyzett tőke emelésről szóló határozat nyilvántartó bíróság felé történő bejelentéséről és
intézkedjen a jegyzett tőke emelésről hozott döntésnek két alkalommal történő
hirdetményi közzétételéről a jegyzett tőke emelés és a tőketartalék forrás összegének a
társaság számlájára történő megérkezését követően.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 505/2020. (IX.21.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. döntsön arról, hogy a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft.
(Cg. 17-09-011352), székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér
10., adószáma:26093310-2-17) jegyzett tőkéjét 1.000.000,- Ft-tal
megemeli;
2. döntsön arról, hogy a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft-nél
39.000.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez;
3. kérje fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
jegyzett tőke emelés és a tőketartalék forrását építse be a 2020.
évi költségvetési rendeletébe és gondoskodjon a pénz átutalásáról
legkésőbb 2020. december 31. napjáig.
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4. hívja fel a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft ügyvezetőjét,
hogy gondoskodjon a jegyzett tőke emelésről szóló határozat
nyilvántartó bíróság felé történő bejelentéséről és intézkedjen a
jegyzett tőke emelésről hozott döntésnek két alkalommal történő
hirdetményi közzétételéről a jegyzett tőke emelés és a
tőketartalék forrás összegének a társaság számlájára történő
megérkezését követően.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

11. napirendi pont:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelme
(304. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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 határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 506/2020. (IX.21.) határozata
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelméről
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 az Illyés Gyula Megyei Könyvtár tulajdonában lévő
LFA-612 forgalmi rendszámú Dacia Logan típusú gépkocsi
selejtezésre kerüljön;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
tárgyi eszköz nyilvántartásból vezesse ki a jegyzéken szereplő
eszközt;
3. továbbá hozzájárul a jármű 200.000,- Ft-on történő
értékesítéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Tamási Anna igazgatóságvezető
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12. napirendi pont:
Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések
rendezéséről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A maga részéről fenntartaná a
bizottság korábbi javaslatát. Nem szeretné elfogadni a kölcsöntartozás rendezésére tett
javaslatot, és a tartozás behajtásával kapcsolatban szeretné kérni az azonnal intézkedést.
Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló
önkormányzati követelések rendezéséről” tárgyú előterjesztés „B” jelű határozati javaslatát
javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 507/2020. (IX.21.) határozata
a Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati
követelések rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat Gurovica
Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések
rendezéséről” tárgyú előterjesztés „B” jelű határozati javaslatát
javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

13. napirendi pont:
Szerződés jóváhagyása a veszélyhelyzet alatt kötött szerződések átfogó jogi-gazdasági
vizsgálata tárgyában- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(208. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Erről már döntött a Közgyűlés és a
bizottság is. Kiválasztották azt az irodát is, amelyik kialakítja a semmisséggel kapcsolatban a
jogi álláspontját. Most újra itt van a bizottság előtt a szerződés, mert szó és betű szerint jóvá
kell, hogy hagyják. Javasolja, hogy a bizottság a „Szerződés jóváhagyása a veszélyhelyzet alatt
kötött szerződések átfogó jogi-gazdasági vizsgálata tárgyában” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 508/2020. (IX.21.) határozata
szerződés jóváhagyásáról a veszélyhelyzet alatt kötött szerződések
átfogó jogi-gazdasági vizsgálata tárgyában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szerződés jóváhagyása a
veszélyhelyzet alatt kötött szerződések átfogó jogi-gazdasági
vizsgálata tárgyában” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de kicsit későn, így nem tudták
összeadni, hogy ez mennyibe kerülne az önkormányzatnak. Éves szinten nincs erről valami
kalkuláció? Intézményekre lebontva kétféle költség van. Az egyik a rezsivel kapcsolatos
elszámolásnak a pontosítása, ami hasonló metódus ahhoz, mint ami eddig is volt. A
tankerülettel való elszámolás eddig is így volt, ez most csak a gyakorlatnak a szerződésben
való legalizálását jelentené. A tankerület azt mondja, hogy a takarítás az ő feladata, de az
önkormányzat költsége lenne. Két külön díjazást állapított meg a takarítással kapcsolatban. Az
egyik a veszélyhelyzet idejére vonatkozik, a másik pedig a nem veszélyhelyzet ideje alatti
költségeket jelenti. Ő szemmel látható számokat várt volna havidíjként, intézményekre
lebontva. A szerződés alapján a takarítás a tankerületnek lenne a feladata.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Kicsit vegyes a képlet. Az étkezők az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében is vannak. A jelenlegi vagyonkezelési szerződés alapján a
tankerület vállalta ennek a takarítását, de most már kettő éve szeretné ennek a módosítását
kezdeményezni. Nem a feladat alól szeretne a tankerület kibújni, de az elszámolást ennek
megfelelően szeretné rendezni.
Bomba Gábor elnök: A többi költséget eddig is az önkormányzat fizette?
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Eddig mindent a tankerület rendezett.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A megegyezés alapja annak idején az volt, hogy a tanárok
ott étkeznek?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Nem, a megegyezés alapja az volt, hogy az intézmények az
étkezővel, mint helységgel rendelkezhetnek, és térítésmentesen használhatják.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A tanárok ott étkeznek?
Illés Tamás elnökhelyettes: Csak néhányan.
Bomba Gábor elnök: Bár nincs összeadva a konkrét összeg, de úgy látja, hogy ez jó pár millió
forintot jelent havi szinten.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ezt a problémát a pandémia hozta a felszínre a megnövekedett
takarítási igény miatt. A tankerület csak a felhasznált anyagokat biztosította.
Bomba Gábor elnök: Ha ezt most támogatja az önkormányzat, akkor kezdhetik megint
módosítani a költségvetést.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az önkormányzatoktól jelentős mennyiségű pénzt vontak el.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Van bármiféle kötelezettsége az önkormányzatnak arra
vonatkozóan, hogy módosítsa ezt a szerződést? Ha nincs pandémia, és tartanak az
intézményekben rendezvényeket, akkor a bevétel az intézményé. Csak most nincs
rendezvény, így nincs bevétel sem. Kötelezi-e bármi az önkormányzatot arra, hogy ezt
módosítsák? Ha nem, akkor véleménye szerint nincs miről beszélni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Van egy olyan generális szabály, amelyet ráhúznak erre az
egészre. A közétkeztetés biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. Erre rá lehet
akasztani a takarítást is. A tankerült három éve próbál kezdeményezni tárgyalást, de az
önkormányzat idáig elzárkózott ettől.
Bomba Gábor elnök: A többi ponttal kapcsolatban van módosítási kényszer?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Nincs, de egy több éve húzódó kezdeményezés van a
háttérben, amire az önkormányzat nem nagyon reagált, vagy, ha reagált, akkor halasztó
hatályúan. Ez a kérdés nincs rendezve, így a tankerület visszajelzést és egyeztetést vár.
Bomba Gábor elnök: Az idei évben ezt semmiképpen sem lehet biztosítani a költségvetésből.
A jövő évre vonatkozóan mindenképpen le kellene ülni a tankerülettel tárgyalni. Javasolja,
hogy a bizottság a „Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési
szerződés módosítására” tárgyú előterjesztés „B” jelű határozati javaslatát elfogadásra
javasolja elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy
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1. a következő év tekintetében kerüljön sor egyeztetésre az önkormányzat tulajdonában
és kezelésében maradó gyermekétkeztetéshez kötött ingatlanrészek takarítási
költségeinek megosztásával kapcsolatban;
2. a Közgyűlés hívja fel a térség országgyűlési képviselőjét, hogy lobbizzon annak
érdekében, hogy az elvett gépjárműadókból befolyt összegből kerüljenek megtérítésre
az említett költségek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 509/2020. (IX.21.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága „Javaslat a Szekszárdi
Tankerületi
Központtal
kötött
vagyonkezelési
szerződés
módosítására” tárgyú előterjesztés „B” jelű határozati javaslatát
elfogadásra javasolja elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy
1. a következő év tekintetében kerüljön sor egyeztetésre az
önkormányzat
tulajdonában
és
kezelésében
maradó
gyermekétkeztetéshez
kötött
ingatlanrészek
takarítási
költségeinek megosztásával kapcsolatban;
2. a Közgyűlés hívja fel a térség országgyűlési képviselőjét, hogy
lobbizzon annak érdekében, hogy az elvett gépjárműadókból
befolyt összegből kerüljenek megtérítésre az 1.) pontban
nevesített költségek.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

15. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tagságával működő társulások és az általuk fenntartott intézmények, továbbá a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátására
(302. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztés nem tartalmaz
javaslatot a könyvvizsgálóra.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ez a kérdés már többször volt a Közgyűlés előtt. Az
önkormányzati törvény nem írja elő kötelezően a könyvvizsgálatot, de a Közgyűlés döntött
már arról, hogy ezt a könyvvizsgálatot szükségesnek tartja, mert a belső kontrollrendszer
fenntartásában jelentősége van. Indikatív ajánlatkérés is történt ezzel kapcsolatban, amellyel
kapcsolatban megállapításra került, hogy ez beszerzésköteles. Ennek a beszerzési eljárásnak
az elindításáról van szó jelenleg.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: A pénzügyes kollégák pedig javaslatot tettek arra, hogy
kerüljenek bevonásra a társulások és a nemzetiségi önkormányzatok is.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Azért tettek erre javaslatot, mert valamennyi költségvetési
szervnek a hivatal látja el a könyvelését és számvitelét.
Bomba Gábor elnök: Hány helyről kért be a hivatal indikatív ajánlatot?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Három helyről is bekérték, de csak egy helyről érkezett
vissza.
Bomba Gábor elnök: Neki jelenleg nincs javaslata a meghívandó személyekre.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Megkérdezi a Gazdasági Igazgatóságvezető asszonyt, hogy
ő tud-e javaslatot tenni a meghívandó személyekre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem nagyon.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nem muszáj erről most döntenie a bizottságnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van egy másik folyamat, amely tervezés alatt van jelenleg,
ezért most nincs felkészülve arra, hogy ebben a kérdésben döntsön.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások és
az általuk fenntartott intézmények, továbbá a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok
ellátására” tárgyú előterjesztés vonatkozásában későbbi ülésen határozzon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 510/2020. (IX.21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tagságával működő társulások és az általuk fenntartott intézmények,
továbbá a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő
társulások és az általuk fenntartott intézmények, továbbá a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátására”
tárgyú előterjesztés vonatkozásában későbbi ülésen határoz.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

16. napirendi pont:
Javaslat a „Hálózat-fejlesztési, kapacitásbővítési munkálatok” elnevezésű projekt
kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás elindítására
(303. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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 határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 511/2020. (IX.21.) határozata
a „Hálózat-fejlesztési, kapacitásbővítési munkálatok” elnevezésű
projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás elindítása
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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 alcím 1.28. pontjában meghatározott
hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „Hálózat-fejlesztési, kapacitásbővítési munkálatok”
kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentumait az
előterjesztésben szereplő tartalommal, továbbá dönt a Kbt. 98. § (2)
bekezdés c) alpontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Határidő: 2020. szeptember 21.
Felelős: Bomba Gábor elnök
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.
pontban
szereplő
közbeszerzési
eljárás
megindításával
kapcsolatosan
Határidő: 2020. október 1.
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző
3. a „Hálózat-fejlesztési, kapacitásbővítési munkálatok” kivitelezési
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban az
alábbiak szerint határozza meg a bíráló bizottsági feladatok kapcsán
létrehozandó Bíráló Bizottsági tagok személyét és azok
szakértelmét:
jogi szakértelem: Dr. Bodor Adrienn
közbeszerzési szakértelem: Hámos István
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelem: Bérces János
pénzügyi szakértelem: Zsiga Marianna
Határidő: 2020. szeptember 21.
Felelős: Bomba Gábor elnök
17. napirendi pont:
A közétkeztetés tapasztalatairól
(298. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
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1. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által biztosított közétkeztetés ellátást igénybe vevő intézményeket keresse fel az
jelenlegi önkormányzati közétkeztetési feladatellátás tapasztalatainak összegzése
tárgyában.;
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy - a beszerzési eljárás módjának meghatározása
érdekében - kérjen indikatív árajánlatot a közétkeztetési ellátásra vonatkozó új eljárás
előkészítő munkái, majd egy esetleges közbeszerzési eljárás szakmai támogatása
tárgyában Regőcziné Fazekas Márta közétkeztetési szakembertől, valamint kérje fel a
közbeszerzési szakértőt, hogy tegyen javaslatot további szakemberekre;
3. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beérkezett dokumentumokat terjessze be a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron következő rendes ülésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 512/2020. (IX.21.) határozata
a közétkeztetés tapasztalatairól
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 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés ellátást
igénybe vevő intézményeket keresse fel az jelenlegi önkormányzati
közétkeztetési feladatellátás tapasztalatainak összegzése
tárgyában.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy - a beszerzési eljárás
módjának meghatározása érdekében - kérjen indikatív árajánlatot
a közétkeztetési ellátásra vonatkozó új eljárás előkészítő munkái,
majd egy esetleges közbeszerzési eljárás szakmai támogatása
tárgyában Regőcziné Fazekas Márta közétkeztetési szakembertől,
valamint kérje fel a közbeszerzési szakértőt, hogy tegyen javaslatot
további szakemberekre.
Határidő:
Felelős:

2020. október 10.
dr. Göttlinger István aljegyző
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3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 1-2. pont alapján
beérkezett dokumentumokat terjessze be a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság soron következő rendes ülésére.
Határidő:
Felelős:

kézhez vételt követő soron következő rendes
ülés
dr. Göttlinger István aljegyző

18. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges kijelölt
gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására
(301. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Zalayné Cseresznyés Tímea osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az igazgatóságvezető úr arról
tájékoztatta, hogy erre azért van szükség, mert az önkormányzat ezt nem bírja kapacitással.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Van egy festőgépe az önkormányzatnak, amellyel
dolgoznak is a parkolóhelyek festésén. A tervük az volt, hogy ezzel a géppel a gyalogátkelőhelyeknek a felfestését is ellátják, de rájöttek, hogy ez nem fog sikerülni. A költségvetésben
van fedezet a gyalogátkelőhelyek felfestésére, ezért segítséget kérve, külső vállalkozó
bevonásával végeztetnék el ezt a feladatot.
Bomba Gábor elnök: Mekkora összeget jelent ez?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Kértek indikatív ajánlatot, amelyalapján 2.100-2.800 forint
között lenne négyzetmétere. A teljes összeg négymillió forint körül lenne. 1.500
négyzetméternyi zebrafelületet kellene lefesteni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Felmerült-e a szabad kapacitásnak a bevonása erre a munkára
egy másik gép bérlésével?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Erre nem gondoltak. Nem tudja, hogy megérné-e egy ilyen
gépet bérelni. Ezeknek a gépeknek a kezelésére kiképzett ember kell. Három olyan emberük
van, akik tudják ezt a gépet kezelni. Ha bérelnének gépet, akkor ahhoz ember is kellene, és
ugyanott tartanának, ahol most vannak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Gondjai vannak ezzel az egész festéssel kapcsolatban, ezért
próbálta feltenni ezt a kérdést.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A baj az, hogy a pandémia miatt megcsúsztak ezekkel a
munkálatokkal, és június végén álltak neki. Ha rendes, normális ütemben történő festésről lett
volna szó, és tavasszal el tudtak volna indulni a munkálatok, akkor nem lett volna probléma.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Megkérdezi az igazgatóságvezető urat, hogy látja-e értelmét
a szabad kapacitásnak való utánanézésre.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Nem tudna embereket ültetni a gépekre.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Elég jól körbe van specifikálva, hogy mit is szeretne az
önkormányzat. Hallott viszont a városban olyan kritikákat, hogy ez nagyon gyorsan lekopik.
Utána tud-e nézni valaki annak, hogy milyen műszaki leírást tudnának betenni a felhívásba
annak érdekében, hogy a minőség biztosítva legyen? Valamit igenis bele kellene tenni a
felhívásba, amit az ajánlattevőnek bizonyítania kellene. Ne legyen mindegy, hogy milyen
festéket használjon az ajánlattevő. Fel lehet festeni bármit, de lehet, hogy holnapután az eső
el fogja mosni, és a következő évben újból rá kell, hogy áldozzanak négymillió forintot erre. A
profi cégek, akiket ő talált, mindenképpen minőségi tanúsítvánnyal jönnek, kézikönyvvel és
útügyi műszaki leírással együtt. Ezzel bizonyítani tudják, hogy jó anyagot használnak. Meg
kellene nézni, hogy mi az a legfrissebb szabályzat, amely ezt előírja.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Az ajánlattételi felhívásban szerepelnek ezek a szabályok,
valamint azok az előírások, amelyeknek az ajánlattevők meg kell, hogy feleljenek. Kétfajta
festés lehetséges. Az egyik az oldószeres, amiről most van szó. Ezen kívül van tartós festés is,
amelyet háromévente lehet újrafesteni. Ennek a tartós festésnek a felfestési ideje
technológiailag hosszabb időt igényel, amely a téli időszakig nem jönne ezért. Ezért
választották az oldószeres megoldást, amelyre egy év garancia van.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Mekkora az árkülönbség a kettő között?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Jelentős, körülbelül háromszoros.
Zalayné Cseresznyés Tímea osztályvezető: Mindenféleképpen szeretnék, hogy a
szerződésben legyen egy ütemezés a festésre. Talán a legjobb időszak a festésre az esti
időszak. A késői időnek a hátránya az lesz, hogy sokkal lassabban fog száradni most, mint
tavasszal. Az indikatív ajánlatokat szakvállalkozóktól kérték.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A gyalogátkelő-helyek most olyan kritikus állapotban
vannak már, hogy nem lehetne áttenni tavaszra a felfestést?
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: Valahol nem látszik a zebra.
Zalayné Cseresznyés Tímea osztályvezető: Baleset megelőzési szempontból fontos lenne
most elvégezni ezt. A tavaszi festésnek is van egyébként hátránya, mert nyáron az UV sugárzás
gyorsabban kiszívja.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges
kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról.
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2. a beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. szeptember 30. napjában határozza
meg;
3. a beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint
határozza meg:
a) ÚT-ŐR Forgalomtechnikai Közkereseti Társaság (székhely: 1022 Budapest, Tulipán
utca 29., e-mail: iroda@utorkkt.hu)
b) Varga Aszfalt Kft. (székhely: 2030 Érd, Aranyos utca 30., e-mail:
vargaaszfalt82@gmail.com)
c) Posta Endre (7100 Szekszárd, Cinka u. 88, e-mail: kerobarlang@gmail.com)
d) Festett-Jel forgalomtechnikai Kft. 2030 Érd, Domokos utca 3.
e) Heoscount Hungaria Kft. 9028 -Győr Külső-Veszprémi út 50/b
f) Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6413 Kunfehértő II. körzet 2.
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási
cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a
Bizottság következő ülésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 513/2020. (IX.21.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a
szükséges kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” 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 „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
úthálózatán a szükséges kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító
felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás
megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök
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2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
szeptember 30. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
a) ÚT-ŐR Forgalomtechnikai Közkereseti Társaság (székhely:
1022 Budapest, Tulipán utca 29., e-mail: iroda@utorkkt.hu)
b) Varga Aszfalt Kft. (székhely: 2030 Érd, Aranyos utca 30., email: vargaaszfalt82@gmail.com)
c) Posta Endre (7100 Szekszárd, Cinka u. 88, e-mail:
kerobarlang@gmail.com)
d) Festett-Jel forgalomtechnikai Kft. 2030 Érd, Domokos utca 3.
e) Heoscount Hungaria Kft. 9028 -Győr Külső-Veszprémi út 50/b
f) Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6413 Kunfehértő II.
körzet 2.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 25.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. október 12.
dr. Göttlinger István aljegyző

19. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindítása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(215. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Nagyon sok övezeti besorolás van az
előterjesztésben. Felkéri a főépítész asszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.
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Herr Teréz főépítész: Hat módosítási pontot tartalmaz az előterjesztés. Ebből három hatósági
és önkormányzati tapasztalatok alapján lett kezdeményezve. Az egyik ilyen a hármas pont,
ahol jogi jellegű pontosításra kerülne sor. Egy bizonyos rendelkezését a szabályzatnak kilenc
évig alkalmazták, de most a tízedik évben ezzel kapcsolatban értelmezési konfliktusuk támadt
egy vállalkozóval, így ezt most pontosítani szeretnék. A négyes pontot is ők maguk
kezdeményezték, mert nagyon sok belterületbe vonás szerepel a rendezési tervben, de ezek
közül több terület jelenleg alkalmatlan arra, hogy bevonásra kerüljön. Ezt csak fokozatosan,
lépcsőzetesen lehetne megtenni. Egy átmeneti rendelkezést javasolnának addig, amíg a
területek műszakilag alkalmatlanok a bevonásra. Ezeken a területeken gazdasági épület
építésére addig a gazdasági területekre vonatkozó előírások alapján lenne lehetőség. Így nem
az lenne, hogy semmit sem lehet addig odaépíteni. A hatos pont a zártkerti utakkal
kapcsolatos. A zártkerti utak területén van olyan előírás, amely azt tartalmazza, hogy a kerítést
hány méterre lehet elhelyezni. Az eddigi hat métert négy méterre javasolná lecsökkenteni,
mert a tulajdonosok számára ez területveszteség. Könnyebb is lenne a négyméteres szabályt
betartatni. Ez a három pont volt az, amely saját kezdeményezés. Az egyes pont lakossági
kezdeményezés, és tulajdonképpen egy pontosítást jelentene. A hatóságok különbözőképpen
értelmezik azt, ami a rendezési tervben szerepel. A kettes pont a katasztrófavédelmi
igazgatóság megkeresését tartalmazza, és védőterület kijelölésével kapcsolatos. Ennek
köteles eleget tenni az önkormányzat, nincs gondolkodási lehetőség. Az ötös pont pedig arról
szól, hogy a Keselyűsi út déli oldalán nemrégen jóváhagyta a Közgyűlés az egyik területnek a
kijelölését beépítésre szánt területté. Ezzel kapcsolatban ki is lett adva az építési engedély. A
beruházás működtetői úgy érzik, hogy kevés ez a terület, ezért kérik, hogy a szomszédos
terület is legyen átsorolva a gazdasági övezetbe a mezőgazdasági övezetből. Mindegyik
pontnál szerepel, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az önkormányzat. Ez technikai
jellegű dolog, amely az eljárásrendet rövidítené le. A jogszabályban meg van határozva, hogy
milyenfajta eljárásrendek léteznek. Kiemelt fejlesztési terület esetében jóval kevesebb időre
van szükség, és maga az eljárás is sokkal egyszerűbb. A határozati javaslat rendelkezik a
költségviselésről is. A katasztrófavédelmet és azt a tulajdonost, aki pontosítást szeretne, nem
lehet költségviselésre kötelezni véleménye szerint. A Keselyűsi úttal kapcsolatban viszont
javasolja, hogy a vállalkozóra legyen hárítva a költség.
Bomba Gábor elnök: A december 31. nem túl hosszú határidő?
Herr Teréz főépítész: Ez még a legrövidebb. A döntést követően még el kell, hogy küldjön egy
anyagot a környezetvédelmi hatóságoknak, hogy a hatóságok nyilatkozzanak arról, hogy kelle készíteni környezetvédelmi hatásvizsgálatot. Reményei szerint erre nem lesz szükség, de
ettől függetlenül ezt vissza kell hozni a Közgyűlés elé. Ezen kívül kell még partnerségi és
lakossági egyeztetést is tartani, amelyet közzé kell tenni a honlapon és az újságban is. Ennek
az egyeztetésnek a lezárását szintén be kell vinni a Közgyűlés elé. A végső jóváhagyásra így
legjobb esetben a decemberi Közgyűlésen kerülhet sor. A legegyszerűbb esetben is négy
alkalommal kerül egy ilyen téma a Közgyűlés elé.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság „A településrendezési eszközök 2020/2. sz.
részleges módosításának megindítása” 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 514/2020. (IX.21.) határozata
a településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának
megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága „A településrendezési
eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindítása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

20. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(295. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja a kérelem támogatását és a
közterület-használati díj elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 515/2020. (IX.21.) határozata
a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület igénybevételi díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eljárva, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület „Szekszárd GP
és Suli Kupa Kerékpáros Verseny” elnevezésű rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, az igénybevételi díj elengedésére
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vonatkozó kérelmét támogatja és hozzájárul az igénybevételi díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
ADRI-ÉPKER Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(296. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ha jól látja, ezt egyszer már elfogadta
a bizottság, csak a határidő csúszás miatt a következő időszakra is jóvá kellene hagyni a díj
elengedését. Javasolja a kérelem támogatását és a közterület-használati díj elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 516/2020. (IX.21.) határozata
az ADRI-ÉPKER Kft. 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, az ADRI-ÉPKER Kft-nek
a „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében
ideiglenes állványzat védőhálóval történő létesítésének kapcsán – a
2020. szeptember 14-24. közti időszakra vonatkozóan – benyújtott,
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet támogatja,
és hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
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Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság az előző ülésén
foglalkozott a bolhapiac kérdésével. A bizottság javaslata alapján elkészült a Közgyűlésre a
rendelettervezet. A bolhapiac szervezőjétől közben kaptak jelzést azzal kapcsolatban, hogy
még egy lehetséges helyszínt el tudnának képzelni. Ez a Garay tér lenne. Véleménye szerint
mind a két helyszínt be kellene venni a rendeletbe, mert a Zöld Város program kivitelezése
kapcsán valószínű, hogy a Babits előtti tér nem lesz majd időszakosan használható. Így pedig
az üzemeltető két helyszín közül tud majd választani és döntést hozni. Mivel a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-nek vannak piacfelügyelői jogai, valamint ez a társaság van felkészülve a
pénz beszedésére és a takarításra is, ezért javasolná, hogy a bolhapiac üzemeltetője ez a
társaság legyen.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Minden hónap második és negyedik szombatjára irányul a kérelem.
Ajánlat is érkezett 400 forint/folyóméter standdíjra. Ezzel kapcsolatban is kellene döntést
hozni, hogy ezt az összeget elfogadják.
Bomba Gábor elnök: Mi szerepel most a rendeletben?
dr. Göttlinger István aljegyző: Ez az összeg szerepel a rendeletben.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011.
(VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy további lehetséges helyszínként kerüljön
feltüntetésre a Garay tér, továbbá az üzemeltető a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 517/2020. (IX.21.) határozata
a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a vásárok és piacok tartásáról
szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy további lehetséges helyszínként kerüljön
feltüntetésre a Garay tér, továbbá az üzemeltető a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. legyen.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök
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23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(201. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 518/2020. (IX.21.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ha jól látta, akkor egy plusz létszám
lenne a kérés a Stratégiai Tervezési Osztályra.
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dr. Göttlinger István aljegyző: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens visszavonta a
felmondását, így a helyére eredetileg határozatlan időre felvett úriembert csak határozott
időre tudták felvenni, aki ezért nem maradt a hivatalban, és keresett más munkahelyet. Most
egy elég gyenge létszámmal küzd az osztály a határidőkkel. Ez az új álláshely, amelyet kérni
szeretne, csak és kizárólag erre a beosztásra terjed ki. Eredetileg két új álláshelyet szeretett
volna kérni, de aztán konzultált a kollégákkal, így egy főre tesz javaslatot. Úgy néz ki, hogy
talált osztályvezetőt az osztály élére, aki október 1. napjával fog kezdeni. Ehhez megkapja
polgármester úr egyetértését is. A közbeszerzési terület nem kérte a plusz létszámot, az ebben
a munkakörben dolgozó kollégák úgy nyilatkoztak, hogy elbírják ezt a feladatot. Pályázati
referens munkakörbe szeretne kérni plusz álláshelyet. Egyelőre még nincs rá jelölt, de, ha lesz
osztályvezető, akkor annyira nem sürget az idő.
Bomba Gábor elnök: A szülési szabadságon lévő kolléganő vissza tud-e jönni a helyére?
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen, ő neki megvan a helye, csak, ha visszajön, akkor le fog
mondani az osztályvezetői megbízásáról. A Közgyűlés ülésén, ha szükség lesz rá, akkor le tudja
vezetni az állománytáblát.
dr. Mezei László bizottsági tag: A járvánnyal kapcsolatos önkormányzati lépések miatt minden
esetben jelentős létszámmérséklést hajtottak végre az országban. Tapolca, Karcag, Sopron,
amelyek hasonló méretű önkormányzatok, 17-30 százalék közötti létszámcsökkentést
hajtottak végre annak érdekében, hogy stabil maradjon az önkormányzat. Nem fogja
támogatni az újabb létszámbővítést. Véleménye szerint túlórákkal aljegyző úr meg tudja oldani
a problémát. Az év utolsó két hónapjában kritikusnak látja a munkabérek kifizetését. Hiányos
ismeretei szerint legalább két ember visszajön erre az osztályra. Az osztályvezetőt be lehet
vonni a rendszeres munkába, valamint van lehetőség a túlóra elrendelésére is. Ezzel az
osztállyal kapcsolatban azt tapasztalták, hogy a választások időszakában, majd az
újraválasztások időszakában, illetve a vírus ideje alatt borzasztóan belassult az osztály
munkája. Más módszerekkel kell megoldani ezt a problémát, nem létszámnöveléssel.
Bomba Gábor elnök: Ő azt a tájékoztatást kapta, hogy a jelenleg szülési szabadságon lévő
kolléganő osztályvezetői státuszban van, de erről lemondott, így ez a státusz felszabadult.
Viszont nem fog tudni visszajönni, ha nem lesz státusza. Ő úgy értette, hogy a mostani plusz
álláshely a visszajövő kolléganőnek kellene. Úgy tudja, hogy van egy másik kolléga az
osztályon, aki tartós táppénzen van.
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen, ő belátható időn belül nem valószínű, hogy visszatér.
Bomba Gábor elnök: Az ő munkája nyilván hiányzik.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megkérdezi az aljegyző urat, hogy tud-e a beruházásokhoz
stratégiai személyzetet rendelni az elmúlt évekre.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy ő nem olyan régen csöppent bele ebbe a
dologba. Jelen pillanatban úgy látja a dolgot, hogy erre az egy létszámra szükség van. A
Közgyűlés előtt lehet, hogy szükség lesz egy rendkívüli bizottsági ülésre, így, ha a bizottság úgy
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gondolja, hogy további információra van még szüksége, akkor utána tud nézni jobban ennek
a kérdéskörnek, és be tudja hozni az állománytáblát.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jó lenne, ha évekre visszamenőleg látnák a beruházások
mennyiségét és az osztályon dolgozó személyek számát. Jó lenne, ha alá tudná támasztani a
hivatal adatokkal azt, hogy ezek a személyek mennyire vannak leterhelve.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nem szeretné, ha az előkészítés csúszása miatt pénztől esnének
el. Ez az egyetlen egy szempont vezényeli őt. Nem szeretne kutakodni azzal kapcsolatban,
hogy mi okozta ezt a torlódást.
Bomba Gábor elnök: Ő úgy érzi, hogy most eléggé nagy tempót diktálnak, és eléggé
besűrűsödött most minden. Elég sok évet kell, hogy behozzanak. Véleménye szerint
mindenképpen indokolt a létszámnak az erősítése főleg így, hogy egy valaki szülési
szabadságon van, egy másik kolléga pedig tartós táppénzen. Ha nem haladnak a pályázatok,
akkor sokkal több mindentől esnek el, mint egy álláshely. Ha megfelelő garanciát kapnak az
állománytábla alapján, hogy megfelelő kolléga lesz oda felvéve, nem egy titkárnő, aki más
állásban van, akkor részéről ez a kérés támogatható. Ő látja, hogy nagyon sok a munka és az
elintézésre váró ügy.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez az osztály nem a múltban dolgozik, hanem mindig a jövőben.
dr. Göttlinger István aljegyző: Véleménye szerint csütörtökön mindenképpen kellene, hogy
tartson a bizottság egy rendkívüli ülést, amely nem lenne szabad, hogy tovább tartson egy fél
óránál. A jogszabályi rendelkezések alapján ennek a hónapnak a végéig kell elfogadni a
mérlegbeszámolókat. Három önkormányzati cég mérlegbeszámolója még nem lett elfogadva.
A három mérlegbeszámoló mellett meg lehetne tárgyalni az állománytáblát még egyszer.
Vannak zárolt álláshelyek, így azokat is be tudná mutatni.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Az osztályon állományban lévők közül mindenki ezen a
területen dolgozik? Vagy van esetleg olyan munkavállaló, aki itt van ezen az osztályon, de nem
ezt a munkát végzi? Egyet kell, hogy értsen Mezei úrral azzal kapcsolatban, hogy, ha most jön
egy osztályvezető, és visszajön a másik kolléganő is, akkor két munkavállalóval erősödik az
osztály. Két ember elég jelentős munkamennyiséget el tud látni. Ráadásul vannak még
projektmenedzserek is a nagyobb projekteknél, akik szintén segítik azt, hogy haladjon a
munka. Lehet, hogy érdemes lenne megvárni az októbert vagy a novembert a döntés előtt.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ez nyilván egy célirányos kérdés volt. Van egy olyan kolléganő
az osztályon, aki kettős feladatot végez.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Az állománytáblát lehet, hogy eszerint kellene akkor
módosítani.
dr. Göttlinger István aljegyző: Az állománytáblát nem tudja eszerint módosítani, mert abba a
szervezeti egységbe tartozik, csak végez más feladatot is.
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Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Szervezetileg nincs jó helyen akkor az illető munkavállaló.
Úgy kell felrajzolni a szervezeti ábrát, hogy ez stimmeljen.
dr. Göttlinger István aljegyző: A szervezeti ábrát azért nem lehet módosítani, mert az a
szervezet, amelyik végezte ezt a feladatot, amit ez a kolléganő csinál, megszűnt. Dönthet egy
hónap múlva is a bizottság a javaslatával kapcsolatban. Bízik abban, hogy addigra nem
szaladnak rá a határidőkre.
Bomba Gábor elnök: Az ideiglenes bizottsággal is kellene, hogy tárgyaljanak egy napirendi
pontot az aljegyző úr által említett napirendi pontokon kívül. Ki kell, hogy alakítsa a két
bizottság a közös álláspontját az új, fedett városi uszodával kapcsolatban. Csütörtökön 10
órakor lesz egy megbeszélés az uszoda ügyben, így előtte kellene még kialakítani a közös
álláspontot. Csütörtök kilenc óra jó lehet esetleg. Javasolja, hogy a bizottság
1. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet 7. függelék módosításáról későbbi ülésen határozzon;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal
állománytáblájáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 519/2020. (IX.21.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról későbbi ülésen
határoz;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatal állománytáblájáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
dr. Göttlinger István aljegyző
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25. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(191. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság az egyes
önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelettervezetet 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 szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 520/2020. (IX.21.) határozata
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az egyes önkormányzati
rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

26. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezés
(196. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Illés Tamás elnökhelyettes az üléstermet elhagyja 17 óra 49 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 521/2020. (IX.21.) határozata
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

27. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(203. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt
keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyására” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 522/2020. (IX.21.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt keretében projektfejlesztés végi
támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.4-16SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés
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módosítás jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

28. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi KajakKenu Sportegyesület között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására- Közgyűlés előterjesztés véleményezése
(204. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt
keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására”
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 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 523/2020. (IX.21.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület között
kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.4-16SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület között kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök
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29. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(207. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közgyűlés megszavazott 40 millió
forintot az egyesületnek, de ez később kikerült a költségvetésből. Az egyesület szeretné ezt az
összeget megkapni. Az idei évi költségvetésben 15 millió forint szerepel, a fennmaradó 25
millió forint 2021. március 31. napjáig lenne biztosítva. Így az egyesület megkapná a 40 millió
forintot, csak két részletben.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné javasolni, hogy a határozatban szerepeljen, hogy az
egyesület csak azokra a célokra használhassa fel a támogatást, amelyeket a levelében
megjelölt. Ebben a kérelemben három beruházás szerepel, valamint egyéb olyan célok,
amelyek lehetőséget adnak a klubnak a működéshez. Vásárlásra ne lehessen ezt a pénzt
használni. A tavaly lejárt ötmillió forintos hitelt sem fizette vissza az egyesület, hanem
megkapta ajándékba. Ezt a 40 millió forintot úgy adják most, mint egy ajándékot? Van-e
lehetőség arra, hogy ezt havonta, részletekben kapja meg az egyesület? Három részletben
megkaphatná-e?
Bomba Gábor elnök: Két részletre tett javaslatot. Az egyesület önrész biztosítására kérte a
pénzt. Javasolja, hogy a bizottság a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy az egyesület az idei évben 15 millió forint támogatásban részesüljön a
költségvetés terhére, a fennmaradó 25 millió forint átutalására pedig 2021. március 31.
napjáig kerüljön sor a jövő évi költségvetés terhére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 524/2020. (IX.21.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club
Szekszárd támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással,
hogy az egyesület az idei évben 15 millió forint támogatásban
részesüljön a költségvetés terhére, a fennmaradó 25 millió forint
átutalására pedig 2021. március 31. napjáig kerüljön sor a jövő évi
költségvetés terhére.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

30. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme
(293. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Számára az a furcsa, hogy most két sporttal kapcsolatos
témát is tárgyal a bizottság, a szakbizottság viszont nem tud ezekről. Jó lenne, ha ezekkel a
kérelmekkel először a szakbizottság találkozna.
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben viszont lehet, hogy kellene rendkívüli ülést tartson a
szakbizottság.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelen esetben eléggé közel van a rendezvény
időpontja.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Ezt el tudja fogadni, de a jövőt illetően szeretné, ha erre
odafigyelne a hivatal.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tolna Megyei
Diáksport Tanács a 2020. szeptember 29-30. napján megrendezésre kerülő elődöntős
rendezvénye kapcsán az atlétikai pályát és annak létesítményeit térítésmentesen használja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 525/2020. (IX.21.) határozata
a Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelméről
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 1.3. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Tolna
Megyei Diáksport Tanács a 2020. szeptember 29-30. napján
megrendezésre kerülő elődöntős rendezvénye kapcsán az atlétikai
pályát és annak létesítményeit térítésmentesen használja.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

31. napirendi pont:
Uszodagépészettel kapcsolatos döntéshozatal
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A múlt héten érkezett megszavaztak egy gépészeti összeget
azért, hogy el tudjon indulni az uszoda. A szerelés során kiderült, hogy az 1,2 millió forintos
összeg, amelyet a bizottság jóváhagyott, nem lesz elég. Kaptak egy új árajánlatot, amely
2.030.000 forint+ ÁFÁ-ról szól. A sportközpont ügyvezető igazgatója ezt tételesen átnézte a
cég vezetőjével. Az ajánlat valóban megállja a helyét. Ez egy elkerülhetetlen dolog, e nélkül
nem fog működni az uszoda.
Bomba Gábor elnök: El fog készülni határidőre?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Igen. Plusz 800.000 forintot kellene hozzátenni a korábban
megszavazott összeghez.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A mostani költségvetés módosításba ez nem fér bele?
Bomba Gábor elnök: De akkor is meg kell, hogy szavazza a bizottság. Javasolja, hogy a
bizottság engedélyezze az uszodagépészettel kapcsolatos 800.000 forintos többletköltség
vállalását, amely összeget a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évi
költségvetési támogatásából kell, hogy biztosítson.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 526/2020. (IX.21.) határozata
uszodagépészettel kapcsolatos költségekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága engedélyezi az
uszodagépészettel kapcsolatos 800.000 forintos többletköltség
vállalását, amely összeget a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. a 2020. évi költségvetési támogatásából kell, hogy
biztosítson.
Határidő:

2020. szeptember 21.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

32. napirendi pont:
Telenor Zrt-vel az önkormányzat és intézményei, valamint a polgármesteri hivatal által
kötött szolgáltatási szerződések felmondása
(306. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Erről és az új tender kiírásáról is
beszéltek már. Mik lennének a következő lépések?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Arról volt szó, hogy a szerződés úgy kerülne felmondásra,
hogy a jelenlegi szolgáltatótól kérnek egy indikatív ajánlatot. Vannak új elemek, mint például
a vonalas készülékek internet alapúvá tétele. Az eddig meglévő dolgozói csomagnak két
formátuma is megjelenítésre kerülne. Az egyik az önkormányzati kezességvállalás, a másik
pedig a kezességvállalás nélküli. Szerződéstervezetet kértek már, a közbeszerzési
tanácsadónak volt erre irányuló kifejezett kérése. Ha az indikatív ajánlat beérkezik, akkor meg
tudják határozni az eljárásnak a módját.
Bomba Gábor elnök: Mikorra jöhet be az ajánlat?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ők készítettek egy ütemezést. Arra készültek fel, hogy a
határozat kézhezvételével egyidejűleg aláírásra tudják ezt vinni. Az önkormányzatnak van a
polgármesteri hivatallal egy keretszerződése. E mellett az összes cégnek és intézménynek
külön szerződése van, így le kell, hogy futtassanak egy logisztikát annak érdekében, hogy
mindenki egyezően felmondja a szerződést. Nagyon szeretnék, ha egy-két héten belül ez le
tudna bonyolódni.
Bomba Gábor elnök: A „B” jelű határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 527/2020. (IX.21.) határozata
a Telenor Zrt.-vel az önkormányzat és intézményei, valamint a
polgármesteri hivatal által kötött szolgáltatási szerződések
felmondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. j)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
1. dönt a Telenor Magyarország Zrt-vel az önkormányzat és
intézményei
által
kötött
szolgáltatási
szerződések
megszüntetéséről 2020. 12. 31. napjával.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a polgármesteri hivatalt az 1. pont szerinti döntésről szóló
értesítés Telenor Magyarország Zrt. részére történő megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 31.
Ács Rezső polgármester

3. javaslatot tesz a polgármesternek a polgármesteri hivatal, valamint
az önkormányzat intézményei vezetőinek és gazdasági társaságai
ügyvezetőinek az általuk vezetett intézmény, társaság
tekintetében, hogy az 1. pont szerinti döntést hozzák meg saját
szerződéseik vonatkozásában.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
dr. Göttlinger István aljegyző
önkormányzat intézményeinek vezetői
önkormányzat
gazdasági
társaságainak
ügyvezetői

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerződéstervezettel együtt
kérjen be indikatív ajánlatot a Telenor Magyarország Zrt.-től az
alábbi két szolgáltatási konstrukcióra
a) 110 vonalas készülék működésének internet alapúvá tétele
vezetékkel/vezeték nélkül működő rendszer kialakításával,
alközpont (helyi vagy távoli) működtetésével és a 130 hivatali
mobilszám igénybevétele, valamint a dolgozók (dolgozók
hozzátartozói) részére kedvezményes csomag munkáltatói
kezességvállalással, a hivatali árszabással egyezően és egy
flottába tartozó kialakítással (készülékvásárlás nélkül)
b) 110 vonalas készülék működésének internet alapúvá tétele
vezetékkel/vezeték nélkül működő rendszer kialakításával,
alközpont (helyi vagy távoli) működtetésével és a 130 hivatali
mobilszám igénybevétele, valamint a dolgozók (dolgozók
hozzátartozói) részére kedvezményes csomag a jelenlegi
rendszerben való fenntartásával (készülékvásárlás nélkül)
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5. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 4. pontban rögzített
indikatív ajánlatkérésen túlmenően kérjen tájékoztatást a Telenor
Magyarország Zrt.-től, hogy a szerződés megszűnésének 2020.
december 31. napjára tekintettel bármely jogcímen fennáll-e
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettség (pl. hűségidőre
tekintettel adott ártámogatás, készülékvásárlási keretként nyújtott
kedvezmény felhasználása).
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
dr. Göttlinger István aljegyző

33. napirendi pont:
Új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában pontosító
kérdések feltételéről
(307. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Két hete volt a bizottság napirendjén a teljesítésigazolás
kérdésköre. A bizottság felhívta a hivatalt, hogy nézze meg, hogy a korábban megfogalmazott
kérdéseik a szakértőnek megküldésre kerültek-e, és erre érkezett-e válasz. Ezt megvizsgálták,
és Rácz képviselő úrral egyeztették a kérdéseket és a válaszokat is. Számszakilag viszont nem
volt meg az összhang a kérdések és válaszok között, ezért érkezett egy javaslat arra, hogy
legyen feltéve még három pontosító kérdés. Ezek a kérdések szerepelnek most ebben az
előterjesztésben. A kérdéseket bizottsági felhatalmazás nélkül nem lehet elküldeni. A
szakértővel kötött vállalkozási szerződés alapján a szakértői vélemény kézhezvételétől
számított 60 napon belül lehet további kérdéseket feltenni, amely kérdések megválaszolására
a szakértőnek 30 napja van. A szakvéleményt az önkormányzat június 18. napjával vette
kézhez. A szakértővel erről nem egyeztetett, mert felhatalmazás nélkül nem is egyeztethetett
volna. Véleménye szerint, ha a szakértő a válaszokért további ellentételezést kér, akkor arra
jogosult.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ezeket a kérdéseket el kell küldeni a
szakértőnek. Ha a szakértő nem válaszol erre, akkor el kell, hogy engedjék ezt a témát. Több
pénzt nem szabad kifizetni, mert nem volt komoly teljesítmény, amit a szakértő ebben a
témában letett. 800.000 forint volt ez a szakvélemény. Ha jól tudja, a város fizet a Planéta Kftnek egy 500.000 forintos havidíjat.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Már nem.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ne gondolják azt, hogy Erb Jenő azért adta ki ezt a
szakvéleményt, mert nem tudta, hogy a bizottság mit akar ezzel a véleménnyel.
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Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Részt vett egy korábbi bizottsági ülésen, amelyiken
született egy határozati javaslat arról, hogy további kérdéseket fogalmaz meg a bizottság. Ezek
a kérdések összhangban voltak a hivatal által összeállított kérdésekkel. Most nem ugyanarról
a szakértőről van szó?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: De igen. Arra meg is jöttek a válaszok, amelyek alapján
behozták a teljesítésigazolást a bizottság elé. Ekkor merült fel az a kérdés, hogy az összes
bizottság által megfogalmazott kérdés el lett-e küldve, és mind meg is lett-e válaszolva.
Darabszámra megvoltak a kérdések, de voltak szakmai problémák.
Bomba Gábor elnök: Nem volt egyértelmű a válasz a kérdésre. Egyértelműbb válaszokat
szerettek volna kapni ugyanarra a kérdésre.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Arról volt szó, hogy ő összefésüli a két kérdéssort. Ezt meg is tette,
és elküldte az aljegyző asszonynak, aki ezt teljesen figyelmen kívül hagyta, és nem azt küldte
el.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A levélben szerepeltek a hivatal észrevételei, majd utána
egy külön anyagban a többi.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az egy jegyzőkönyv volt, és nem a kérdések. Egy összefoglaló
vélemény volt, nem kérdések.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A BMSK Zrt. által leírtakból sem derülnek ki ezek a
válaszok?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: De igen, de ez most más téma.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt szeretnék, ha értékelhető választ kapnának a kérdéseikre.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. támogassa az Erb Jenő igazságügyi szakértő által az új fedett városi uszoda
kivitelezésével kapcsolatosan készített szakvélemény tárgyában az előterjesztésben
nevesített pontosító kérdések szakértő úr irányába való feltevését;
2. kérje fel polgármester urat a megkeresés elküldésére;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szakértő válaszáról tájékoztassa a bizottságot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 528/2020. (IX.21.) határozata
az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény
tárgyában pontosító kérdések feltételéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. támogatja az Erb Jenő igazságügyi szakértő által az új fedett városi
uszoda kivitelezésével kapcsolatosan készített szakvélemény
tárgyában az előterjesztésben nevesített pontosító kérdések
szakértő úr irányába való feltevését;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri polgármester urat az 1. pont szerinti megkeresés
elküldésére;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 25.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szakértő válaszáról
tájékoztassa a bizottságot.
Határidő:
Felelős:

a válaszlevél megérkezését követő bizottsági
ülés
dr. Göttlinger István aljegyző

34. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(308. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja a kérelem támogatását és a
közterület-használati díj elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 529/2020. (IX.21.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közterületek használatáról
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szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Zöldtárs Alapítvány
Autómentes Nap elnevezésű programhoz kapcsolódó a
„Legtekerősebb Osztály” vándorserleg átadása céljából benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

35. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében állásfoglalás kérésére
(309. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn. Van egy
kormányrendelet, amely alapján senki sem léphet be az iskolába, még a kivitelező sem.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Javítási és karbantartási munkálatokra engedélyezik a
belépést. A tankerület is kért állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Az önkormányzatnak pályázati
kötöttségei vannak, mind a közbeszerzési eljárás, mind az irányító hatóság vonatkozásában. A
közbeszerzési szakértőt is felkérnék nyilatkozattételre azzal kapcsolatban, hogy ennek a
kormányrendeletnek milyen hatása van a közbeszerzési eljárásra. A jogszabály alapján az
intézmény területére nem lehet belépni. Az intézmény területébe az udvar is beletartozik, így
ez a kérdés érinteni fogja a folyamatban lévő Dienes iskolai rekortán pályaberuházást is. Ez
viszont egy teljesen szegmentált részen van, gyermekektől elkülönítve, így e tekintetben a
járási tiszti főorvostól kérnek állásfoglalást.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Az első hullám alatt zavartalanul folyt a Szent József
Iskolaközpont felújítása.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: De akkor nem voltak ott a gyermekek.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ezt kicsit ketté kell választani. Gyermekek akkor valóban
nem voltak ott. A tervek szerint a Baka iskola felújítása három szakaszban történne, de egy
helyen lennének a gyermekek és a kivitelező is. Ahhoz, hogy ezt szabályosan lefolytathassák,
szükség van az irányító hatóság hozzájárulására is. Ha szigorúan követik a jogszabályokat,
akkor nem adhatják át a munkaterületet.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön az Irányító Hatóság megkereséséről az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
2. kérje fel a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti levél aláírására.

57
0921jkv

3. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési szakértőtől kérjen állásfoglalást
a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.)
Korm. rendelet rendelkezésinek a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítésére folyamatban lévő közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatásainak
ismertetése tárgyában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 530/2020. (IX.21.) határozata
a „TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű
projekt keretében állásfoglalás kéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. dönt az Irányító Hatóság megkereséséről az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 25.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti levél
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 25.
Ács Rezső polgármester

3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési szakértőtől
kérjen állásfoglalást a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet
rendelkezésinek a Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítésére folyamatban lévő közbeszerzési
eljárásra vonatkozó hatásainak ismertetése tárgyában.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 25.
dr. Göttlinger István aljegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 18 óra 15 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
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K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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