SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-30/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. október 05. (hétfőn) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
Illés Tamás elnökhelyettes;
Gulyás Róbert képviselő, bizottsági tag;
Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
dr. Mezei László bizottsági tag;
Csapláros László Károly bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Nagy Dávid mb. osztályvezető;
Letenyei Hédi közbeszerzési referens;
Dési Ildikó közbeszerzési referens;
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens;
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető;
Meghívottak:

Csukle Tibor a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója;
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóhelyettes;
Molnár Csaba építész.
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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 napirendjére a „Döntés előkészítés
közfoglalkoztatás támogatása iránti hatósági szerződés jóváhagyására” tárgyú, 336. számú
írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 336. számú írásbeli előterjesztés napirendre 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 napirendjére a „Javaslat a 2279-6/2019/HERMAN
iktatószámú Támogatói okirat keretében megvalósított „Zártkertek infrastrukturális
hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019” című pályázat elszámolásához szükséges
nyilatkozatok tartalmára” tárgyú, 337. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 337. számú írásbeli előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Dokumentumok
aláírásának jóváhagyása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „Modern
Városok Program keretében megvalósuló sportcélú beruházások kapcsolattartó személyének
kijelölése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy a meghívón szereplő „Javaslat az
orvosi rendelő új helyszínére, továbbá tájékoztatás a 552/2020. (IX.28.) határozatára”
napirendi ponthoz tartozó előterjesztés nem készült el.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Javasolja, hogy a bizottság az említett napirendi pontot
vegye le napirendjéről. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztést a jövő heti ülésre
készítenék elő.
2
1005jkv

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy a zárt ülés napirendi pontjai
vonatkozásába név szerinti szavazást kell tartani.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli
egyezségi ajánlata tárgyában hozott 449/2020. (VII.2.) közgyűlési határozat teljesítésével
kapcsolatban” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot,
amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról
készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel „A Monfund Kft. ajánlata ingatlanok
tulajdonjogának/hasznosításának rendezésére” 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:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
(írásbeli kérelem)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme II.
(írásbeli kérelem)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
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 tárgyban” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
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(325. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c. pályázat
vonatkozásában kötött szerződések megszűntetésére
(324. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő építse és
körforgalomhoz kapcsolódó út megépítésére vonatkozó támogatási igény benyújtására
(332. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
6. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges kijelölt
gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményének megállapítására
(328. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
7. napirendi pont:
Javaslat a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai
és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiír
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak kiválasztására
(329. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
8. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó, a „Szekszárd, Sportuszoda
komplett kiviteli munkái” tárgyában az Aquaplus Kft-vel, mint kivitelezővel kötött
vállalkozási szerződés 2020. szeptember 30. lejáratára tekintettel Szerződő Felek között
aláírandó Nyilatkozat jogfolytonosságról megnevezésű dokumentum tartalmának
elfogadására
(330. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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9. napirendi pont:
Javaslat az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítása
érdekében a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás elindítására
(331. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér
ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges növény anyag
beszerzésére
(326. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
11. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 15550 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(323. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
A Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
13. napirendi pont:
Döntés előkészítés közfoglalkoztatás támogatása iránti hatósági szerződés jóváhagyására
(336. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a 2279-6/2019/HERMAN iktatószámú Támogatói okirat keretében megvalósított
„Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019” című pályázat
elszámolásához szükséges nyilatkozatok tartalmára
(337. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóségvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
Dokumentumok aláírásának jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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16. napirendi pont:
Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcélú beruházások kapcsolattartó
személyének kijelölése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
ZÁRT ÜLÉS:
17. napirendi pont:
Javaslat az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata tárgyában hozott
449/2020. (VII.2.) közgyűlési határozat teljesítésével kapcsolatban
(327. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
18. napirendi pont:
A Monfund Kft. ajánlata ingatlanok tulajdonjogának/hasznosításának rendezésére
(334. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
(írásbeli kérelem)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Bomba Gábor elnök: A kérelem kiküldésre került. Köszönti a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Távhőszolgáltató) ügyvezetőjét. Megkéri az ügyvezető
igazgató urat, hogy szíveskedjen a kérelmet ismertetni.
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az
ülésre az előzetes egyeztetések alapján elhozta magával Molnár Csaba építész urat is. A
Távhőszolgáltató tulajdonában van több hőközpont is. Ezek kívülről eléggé lerokkant állapotú
épületek, amelyek nem szolgálják a város esztétikai emelkedését. Véleménye szerint
hasznosítani kellene ezeket az épületeket. A tetőtereket tudnák hasznosítani, akár lakásként
is. Az összes hőközpont külső felújítása igen sok pénzbe kerülne. Ezért felkérte Molnár Csabát,
hogy készítsen előzetes tanulmányterveket, amely szemléltetné a bizottságnak, hogy mit
lehetne ezekkel kezdeni annak érdekében, hogy a várost szolgálják. 14 lakást is ki lehetne
alakítani. Akár önkormányzati lakást is lehetne építeni. Szociális lakások is lehetnének, de akár
üzleti alapon is meg lehetne hirdetni ezeket. A készített maketteket átadja a bizottság tagjai
számára.
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Bomba Gábor elnök: Felkéri az építész urat, hogy röviden ismertesse, hogy mire gondoltak,
és, hogy mire lehetne hasznosítani ezeket a hőközpontokat.
Molnár Csaba építész: Ezek a házak nagyon jó helyen vannak a városban. Nem lakott házakról
van szó, így igazából műtárgyak, és ezekre kerülnek rá a falfirkák. Ha a panelházakhoz
hasonlóan ezeket lakók vennék körül vagy valakik használnák, akkor nem mennének olyan
gyorsan tönkre. Úgy gondolja, hogy mindegyiket fel kellene újítani. A felújítás egyszeri kiadás
lenne. Acélvázas, gyors technológiával felépíthető dologra gondolnának, az épületekre
gyakorlatilag amőbaszerűen ráköltöző házakra. Két fiatal építészt kért meg arra, hogy
segítsenek neki ezzel kapcsolatban. Olyan formára kell gondolni, amelyek ebben a kocka
világban képesek ezt a szögletességet oldani, és egyfajta játékosságot belevinni. Vannak olyan
területek is, amelyeket hídszerűen, akadálymentesen is meg lehetne közelíteni, és nem
kellene hozzá lépcsőház. Elvileg lehetséges a közösségi funkcióra történő használat is, akár egy
rendelőt is ki lehetne alakítani ott. Egy amorf formáról van szó, amely így bárhogyan
forgatható. Az épületek típusházak, így mindegy, hogy melyik oldalán vannak tájolva. Meg
lehet pályáztatni a megépítést, de a város is megépíthetné saját beruházás keretében, és
bérbe adhatna ezeket az ingatlanokat. a bérleti díjból fent lehetne tartani ezeket az
épületeket. A gépészetre sokat nem kellene költeni.
Bomba Gábor elnök: Hány négyzetméterről lenne szó?
Molnár Csaba építész: Az épület 12x12 méteres kocka. Gazdaságosan 75 négyzetmétert
lehetne kialakítani, ha két lakásban gondolkodnak. A visszamaradó sarok pozíciók lehetnének
a teraszos részek. Így gyakorlatilag ugyanolyan belvárosi lakást lehetne kiépíteni, mind bárhol
máshol. A külső lépcsőházzal együtt 180 négyzetméteres területről van szó.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nagyon korrektnek tartja azt a tervet, amit készített az építész úr,
és gratulál hozzá. Véleménye szerint az alsó részt is „össze kellene gyógyítani” a felsővel annak
érdekében, hogy nem üssön el ennyire egymástól. A lakások teljesen jók. Úgy gondolja, hogy
a városnak feltétlenül hasznosítani kellene ezeket, akár valamelyik bankkal közösen is meg
lehetne ezt oldani. 30 évvel ezelőtt tervezett egy orvosi rendelőt egy gépház tetejére, amely
azóta is működik. Nagyon jónak tartja ezt az egész koncepciót, és mindenképpen támogatásra
javasolja.
Bomba Gábor elnök: Van esetleg kalkuláció arra, hogy mennyibe kerülnének a lakások?
Molnár Csaba építész: 400.000-500.000 forint között vannak most a négyzetméter árak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ismeretei szerint ezek az anyagok lényegesen olcsóbbak. Ki
kell-e zárni teljesen a faszerkezetet? Véleménye szerint a külföldön dolgozó fiatalok számára
meg lehetne ezeket hirdetni. Az elnök urat fel kellene hatalmaznia a bizottságnak arra, hogy
az OTP-t, mint lehetséges finanszírozót megkeresse, és próbáljanak meg olyan CSOK-os
lehetőségeket keresni, amelyek felgyorsítják a folyamatot. Az országban több olyan
megyeszékhely is van, ahol gyarapítják a város ingatlanvagyonát, amelyeknek a nagy részét
bérbe adják.

7
1005jkv

Bomba Gábor elnök: Megköszöni a tervek ismertetését. Véleménye szerint a szakbizottsággal
együtt el kellene kezdeni gondolkodni a megvalósításon. Javasolja, hogy a bizottság
1. a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő tömbösített
hőközpontok lapostetőjének hasznosítását támogassa, az ezzel kapcsolatban
bemutatott terveket fogadja el;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a hasznosítással kapcsolatban szervezzen egyeztetést, amely
egyeztetésre kerüljön meghívásra a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 557/2020. (X.5.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő
tömbösített hőközpontok lapostetőjének hasznosítását támogatja,
az ezzel kapcsolatban bemutatott terveket elfogadja;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a hasznosítással kapcsolatban
szervezzen egyeztetést, amely egyeztetésre kerüljön meghívásra a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság is.
Határidő:
Felelős:

2020. október 16.
dr. Göttlinger István aljegyző
Csukle Tibor ügyvezető

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme II.
(írásbeli kérelem)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Bomba Gábor elnök: A kérelem kiküldésre került. Megkéri a Távhőszolgáltató ügyvezetőjét,
hogy ismertesse a kérelmet.
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Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Készítettek egy
fejlesztési tervet, amelynek egy része már el is készült. Ha elfogadná a bizottság a fejlesztési
tervet, akkor nem kellene minden ülésre bejönnie az ezzel kapcsolatos kérelmeivel.
Bomba Gábor elnök: Csak az ettől való eltérést kellene a bizottság elé behozni?
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
2020. évi beruházási tervét fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 558/2020. (X.5.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. 2020. évi beruházási tervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05
Bomba Gábor elnök
Csukle Tibor ügyvezető

3. napirendi pont:
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 tárgyban” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(325. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn, ezért szeretné, ha valaki
ismertetné az eljárás eredményét.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató helyettese: Az eljárás
megindítása már szerepelt korábban a bizottság ülésének napirendjén. A korábbi döntés
alapján most kerülne sor az eredménynek a megállapítására. Egy turisztikai attrakcióról lesz
szó. A kiállítás pályázati forrásból valósulna meg.
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Bomba Gábor elnök: Van nyertes ajánlattevő? Az ajánlat belefér a rendelkezésre álló
összegbe?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató helyettese: Igen.
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: Szeretné felhívni az időre a figyelmet, amely alapján
szeretne megnyugtató választ kapni. Január 19-re elkészül minden, amely a Mészöly-tanyával
kapcsolatos? Szándéknyilatkozatot is írt alá az önkormányzat, amelyben deklarálták, hogy az
országos, százéves évforduló méltó megünneplésében Szekszárd is kiveszi a részét
kellőképpen.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató helyettese: Az említett
időpontra megvalósítható lesz minden.
Bomba Gábor elnök: Mikorra készülhet el legelőször?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató helyettese: Az
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződés alapján október 31. napjára elkészül az
épület. Reméli, hogy a használatba vételre és az átadásra idén sor kerülhet a hatósági eljárások
lebonyolításával együtt.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 559/2020. (X.5.) 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 tárgyban” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
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 arról, hogy a „dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a
TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001 azonosítószámú, a Mészöly-tanya
Szekszárdi Alkotóház című projekt megvalósítása során
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szükséges informatikai eszközök beszerzése és kiállítási
installáció összeállítása tárgyban” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Pazirik Kft.-vel (7100 Szekszárd, Honvéd u. 25.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Bomba Gábor elnök

2. jóváhagyja a szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. október 10.
Dr. Göttlinger István aljegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő az előterjesztés
mellékletét képező szerződést aláírásra;
Határidő:
Felelős:

2020. október 10.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. felhívja a Szekszárd Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét az 1. pont
szerinti ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bartal Zoltán ügyvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c. pályázat
vonatkozásában kötött szerződések megszűntetésére
(324. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati 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 elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 560/2020. (X.5.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c.
pályázat vonatkozásában kötött szerződések megszűntetéséről
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 1.20. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel 2018. április 27. napján kötött
vállalkozási szerződés megszüntetéséről, és az erről szóló
megszüntető okiratot az előterjesztés melléklete szerinti
tatalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

2. dönt a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-vel 2019. szeptember 11.
napján kötött megbízási szerződés megszüntetéséről, és az erről
szóló megszüntető okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

3. felkéri az ügyvezetőket és a polgármestert a megszüntető okiratok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 9.
Ács Rezső polgármester
Berlinger Attila ügyvezető, Szekszárdi Turisztikai
Non-profit Kft.
Kerekes László, Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő építse és
körforgalomhoz kapcsolódó út megépítésére vonatkozó támogatási igény benyújtására
(332. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag az üléstermet elhagyja 16 óra 28 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn. Az eredeti támogatási
szerződésben a Keselyűsi úti körforgalom szerepelt, de, mivel erre kapott az önkormányzat
kormányzati támogatást, ezt a forrást visszaadták, és kérték azt, hogy egy másik helyszínen
kerüljön megvalósításra a körforgalom. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 561/2020. (X.5.) határozata
a Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő
átépítse és körforgalomhoz kapcsolódó út megépítésére vonatkozó
támogatási igény benyújtásáról
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 3.4. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. javasolja a Polgármesternek Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyűlésének 12/2020 (I.30.) határozatában
foglalt PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság irányába a támogatói okirat módosítás
keretein belül a Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5
ágúvá történő átépítse és körforgalomhoz kapcsolódó út
megépítésére és a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú
Gazdaságfejlesztést
és
munkaerő
mobilitást
ösztönző
közlekedésfejlesztés Szekszárdon című projekthez kapcsolódó
területvásárlás vonatkozó támogatási igény előterjesztés szerinti
tartalommal történő benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Ács Rezső polgármester

2. javasolja és felkéri a Polgármestert a támogatási kérelem

benyújtásához szükséges adatlap és dokumentumok megigénylése
vonatkozásában járjon el.
Határidő:
Felelős:

2020. október 30.
Bomba Gábor elnök
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3.

javasolja és felkéri a Polgármestert a támogatási kérelem
aláírására és benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 30.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges kijelölt
gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményének megállapítására
(328. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag az ülésterembe visszatér 16 óra 30 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy az egyik pályázó
felajánlotta, hogy az összes kerékpárutat felújítja még pluszban sárga festékkel teljesen
ingyen.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ennek módjáról és idejéről még egyeztetni fognak.
Bomba Gábor elnök: A szekszárdi vállalkozótól érkező felajánlást örömmel veszik. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 562/2020. (X.5.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a
szükséges kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
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 arról, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
úthálózatán a szükséges kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító
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felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Spigo Kft-vel
(7100 Szekszárd, Cinka u. 88.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

2. jóváhagyja a szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. október 9.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő az előterjesztés
mellékletét képező szerződést aláírásra;
Határidő:
Felelős:

2020. október 14.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. felhívja a polgármestert az 1. pont szerinti ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 14.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Javaslat a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai
és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiír
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak kiválasztására
(329. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A hivatal által javasolt személyekkel,
mint bíráló bizottsági tagokkal, egyetért. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 563/2020. (X.5.) határozata
a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és
járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiírt közbeszerzési eljárásban
a bírálóbizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bírálóbizottság
tagjainak kiválasztásáról
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 a „Megelőző régészeti feltáráson
kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai és térinformatikai
feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által
kiírt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a
bírálóbizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bírálóbizottság
tagjainak személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem:
közbeszerzési szakértelem:
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem:
múzeumigazgató
pénzügyi szakértelem:
Határidő:
Felelős:

Dr. Kovács Elvira
Hámos István
Ódor
János
Zsiga Mariann

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó, a „Szekszárd, Sportuszoda
komplett kiviteli munkái” tárgyában az Aquaplus Kft-vel, mint kivitelezővel kötött
vállalkozási szerződés 2020. szeptember 30. lejáratára tekintettel Szerződő Felek között
aláírandó Nyilatkozat jogfolytonosságról megnevezésű dokumentum tartalmának
elfogadására
(330. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A BMSK Zrt. állásfoglalása nem
érkezett meg az előterjesztéssel, de most már itt van a bizottság előtt. Felvette telefonon a
kapcsolatot a céggel, akik azt mondták, hogy ezzel kapcsolatban nincs jogi feladatuk, de a
tartalmat tudomásul veszik. Ha a bizottság ezt elfogadja, akkor a cégnek sem lesz kifogása a
nyilatkozat tartalma ellen. A cég jelezte, hogy a héten biztos, hogy nem tudnak jönni
egyeztetésre, de jövő héten mindenképpen jönnek. Ha szerdáig nem jelez vissza a cég, akkor
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szóljon neki a hivatal, és ő felveszi velük a kapcsolatot. Az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 564/2020. (X.5.) határozata
a Modern Városok program keretében megvalósítandó, a
„Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái” tárgyában az
Aquaplus Kft-vel, mint kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés
2020. szeptember 30. lejáratára tekintettel Szerződő Felek között
aláírandó
Nyilatkozat
jogfolytonosságról
megnevezésű
dokumentum tartalmának elfogadásáról
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 14.3. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a Modern Városok program keretében
megvalósítandó, a „Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli
munkái” tárgyában az Aquaplus Kft-vel, mint kivitelezővel kötött
vállalkozási szerződés 2020. szeptember 30. lejáratára tekintettel
Szerződő Felek között aláírandó Nyilatkozat jogfolytonosságról
megnevezésű dokumentum tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a „Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái”
tárgyában aláírt Vállalkozási szerződés Szerződő feleit az 1. pont
szerint jóváhagyott dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 9.
Ács Rezső polgármester
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető
Felkérésre: György Zoltán ügyvezető

9. napirendi pont:
Javaslat az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítása
érdekében a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás elindítására
(331. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn. Foglalkozott már
korábban a bizottság ezzel a témával, de szeretné, ha a hivatal ismertetné, hogy melyik
területekről van szó pontosan.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Négy területet érint, az Előhegy utcát, az Akácfa utcát, a
Mérey utcát és a Babits Mihály utcát a Bocskai utcával együtt.
Bomba Gábor elnök: Ha jól látta, akkor feltételesen kerülne kiírásra az eljárás, mert ennyi pénz
nem áll rendelkezésre. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
azzal a kiegészítéssel, hogy gazdasági szereplőként kerüljön kijelölésre a DDBD Kft. is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné emlékeztetni a hallgatóságot arra, az előző
alkalommal, amikor tárgyalták ezt az ügyet, akkor egy műszaki szakrétő megjegyezte, hogy a
pénzeszközöket tekintve ebből a pénzösszegből ki lehet hozni ezt a beruházáscsomagot.
Szeretné emlékeztetni a bizottságot arra, hogy meghatároztak egy fontossági sorrendet is.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Mérey utca volt az első helyen. 152 esemény érintette ezt a
négy utcát az elmúlt két évben. A legtöbb problémát a Mérey utca jelentette.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ha nem valósul meg a teljes beruházás, akkor a támogatási
összeg is csökkenni fog.
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző: Nem lehet csökkenteni a műszaki
tartalmat. Vagy mindent megvalósít az önkormányzat, vagy semmit.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 565/2020. (X.5.) határozata
az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat
megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás elindítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
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1. jóváhagyja az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban”
című pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
közbeszerzési dokumentumait az előterjesztésben szereplő
tartalommal, továbbá dönt a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

2. az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat
megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárásban a meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft. (7030 Paks, Vácika
köz 11.)
2. Geo Plusz '84 Kivitelező és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd,
Zápor utca 8.)
3. ALISCA BAU Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
4. GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatornaépítő Korlátolt
Felelősségű Társaság (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
5. E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7100 Szekszárd,
Epreskert utca 9.)
6. DDBD Kft. (7100 Szekszárd, Hermann Ottó utca 22.)
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

3. a „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat
megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határozza
meg a bírálóbizottsági feladatok kapcsán létrehozandó
bírálóbizottsági tagok személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem:
Dr. Kovács Elvira
közbeszerzési szakértelem:
Hámos István
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelem:
Kovács Szilveszter
pénzügyi szakértelem:
Zsiga Mariann
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök
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4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.
pontban szereplő közbeszerzési eljárás megindításával
kapcsolatosan;
Határidő:
Felelős:

2020. október 14.
dr. Göttlinger István aljegyző

10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér
ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges növény anyag
beszerzésére
(326. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Három kertészettől és három faiskolától kért be ajánlatot
az önkormányzat?
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző: Igen, ugyanazokra a növényekre.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Jó nagy az árkülönbség.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Lassan a végére ér a projekt a játszótér megvalósításával
kapcsolatban. Korábban volt már a bizottság előtt ez a téma. Ekkor az hangzott el, hogy az
önkormányzat próbáljon meg szekszárdi kertészetektől árajánlatokat beszerezni. Próbáltak
termelői árakat is begyűjteni, hogy lássák, hogy mekkora különbségek vannak. Ezeket foglalták
táblázati formában össze. Ha szeretne az önkormányzat spórolni, akkor a kertészetek helyett
a faiskolától kellene beszerezni.
Bomba Gábor elnök: A legolcsóbb ajánlattevőtől kellene megrendelni. Az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 566/2020. (X.5.) határozata
a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk
Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt
vonatkozásában a projekthez szükséges növény anyag beszerzéséről
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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 1.25. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva dönt arról, hogy a TOP-7.1.1-16ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk parkja közösségi tér
ütemezett kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges
növényanyag a Tapolcsányi Bt-től kerüljön beszerzésre.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

11. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 15550 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(323. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ő 5.000 forintban határozná meg a
vételi árat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné tájékoztatni a bizottságot arról, hogy ez az ingatlan
az Előhegyen található, Babits nagyszüleinek az emlékházától északra. Sajnálatos események
történtek arra az elmúlt hónapokban, mert az új tulajdonos boksz edzőtermet akart ott
kialakítani. Felépített az illető egy nagy betonfalat az emlékház elé, és teljesen megváltoztatta
a térség hangulatát. Az ott lakók közül ezt többen nehezményezték is. Hasznosítás
szempontjából ezzel nem tudnak mit kezdeni, nincs olyan értéke, amivel bármit tudnának
kezdeni. Főépítész asszony azt mondta, hogy nem tud beavatkozni, mert magántulajdonról
van szó. Nem szeretné, ha az emlékház át lenne alakítva. Ez az ő tehetetlenségük is, hogy nem
tudta a környezet megőrizni azt a természetes hangulatot, amely ezelőtt több száz évig volt.
dr. Varga András osztályvezető: Kiegészítésként elmondja, hogy új épületet szeretne a
kérelmező kialakítani. A Babits tanyát csak felújítaná, az jellegében nem fog megváltozni.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra az
előbb említett vételi árral.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 567/2020. (X.5.) határozata
a Szekszárd 15550 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
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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 GVB alcím 1.4. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 15550
hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 303 m2 alapterületű ingatlan
magánúttá történő átminősítést követő értékesítéséhez a
Szekszárd 15547 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Rappai István (7100
Szekszárd, Ady E. u. 18.) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken,
de minimum 5.000 - Ft/m2 + ÁFA eladási áron.
A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Bomba Gábor elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt ingatlant – a
magánúttá történő átminősítést követően - sorolja át a
forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már nem szolgálja a
kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. január 31.
Ács Rezső polgármester

12. napirendi pont:
A Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: A bizottság a múltkori ülésén napirendre vette a kupa megrendezésével
kapcsolatos kérelmet, és azt a döntést hozták, hogy kikérik a szakbizottság véleményét. Felkéri
Murvai Árpádot, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: A bizottság javasolja a kérelem támogatását.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá, hogy a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Váz-Bau Kupa 21. évi
megrendezését kedvezményes összeggel- bruttó 152.400 forinttal- engedélyezze.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 568/2020. (X.5.) határozata
a Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelemről
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
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója Váz-Bau Kupa 21. évi megrendezését kedvezményes
összeggel- bruttó 152.400 forinttal- engedélyezze.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Bomba Gábor elnök
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető

13. napirendi pont:
Döntés előkészítés közfoglalkoztatás támogatása iránti hatósági szerződés jóváhagyására
(336. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn, ezért kéri az
igazgatóságvezető asszonyt az ismertetésre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elnézést kér a késői küldésért, de nem tudják előre, hogy a
munkaügyi központ mikor küld nekik értesítést, a határidők viszont rövidek. ez már egy
begyakorlott forma. Arról van szó, hogy újra lehetőség van hét személy számára egy tanfolyam
elvégzésére. Száz százalékos finanszírozásról van szó, és a bérek kifizetésére előleg is kérhető.
Megvan a hét jelentkező a képzésre.
Bomba Gábor elnök: Nem biztos, hogy ez a legcélszerűbb képzési terület a
közfoglalkoztatottaknak. Lehet, hogy egy traktoros vagy kertész képzés jobb lenne. Vagy ezt
nem lehet, és mindenképpen vegyi áru kereskedő képzésre van csak lehetőség?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nincs befolyása erre az önkormányzatnak.
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 569/2020. (X.5.) határozata
a közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja az önkormányzat által benyújtott, előterjesztés szerinti,
összesen 7 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony
keretében történő foglalkoztatásának támogatásáról szóló
kérelmet, illetve az annak támogatásáról szóló hatósági szerződést
az alábbiak szerint:
Támogatás időtartama: 2020. 10. 08. – 2020. 12. 21., támogatás
mértéke 100 %, létszám: 7 fő; támogatás összege: 1.517.915 Ft;
2. felhívja az aljegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal útján lássa el a
feladattal kapcsolatos adminisztratív teendőket;
3. felhívja a polgármestert, hogy a hatósági szerződést írja alá.
Felelős: a feladat adminisztratív ellátásáért: dr. Göttlinger István
aljegyző, a hatósági szerződés aláírásáért: Ács Rezső polgármester
14. napirendi pont:
Javaslat a 2279-6/2019/HERMAN iktatószámú Támogatói okirat keretében megvalósított
„Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019” című pályázat
elszámolásához szükséges nyilatkozatok tartalmára
(337. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóségvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az elszámoláshoz szükséges
nyilatkozatok tartalmát kell, hogy elfogadja a bizottság. Szeretné, ha valaki ismertetné
röviden, hogy mi az, ami megvalósult ebből a pályázatból.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Elmondja, hogy ez egy lezárult folyamat. Három zártkerti
kút lett felújítva. Ennek a pályázatnak az elszámolása van folyamatban, amelyhez kellenének
a nyilatkozatok.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azt szeretné megkérdezni, hogy az utak felújítását ki döntötte el.
A kutak teljesen rendben vannak, de az utak érdekelnék.
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Rozinka Attila igazgatóságvezető: Annak idején még ebben a munkakörben dolgozik.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint senki sem volt benne a döntéshozatalban. Az
egyik út egy volt képviselő tanyájához megy. Utána egy rész kimaradt, ott megmaradt a huplis
kőburkolat, majd megint folytatódott egy 100 méteres szakaszon. Ha ez volt a 10 millió
forintos pályázat, akkor véleménye szerint nagyon rosszul lett elköltve, és soha többet nem
szabad így elkölteni. Úgy emlékszik, hogy januárban, amikor szavaztak erről, a kiírás
útszegélyek közötti aszfaltburkolatról szólt. Ilyenre viszont nem került sor. A jövőben ez nem
lehet így.
dr. Varga András osztályvezető: Annak idején a Közgyűlés döntött még erről.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egy utcával arrébb, a Hosszúvölgyben lakások vannak, ott mégsem
lett felújítva az út, pedig sokkal indokoltabb lett volna.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ilyen esetekben az önkormányzat a helyszínen megállapítja a
beépített értéket, vagy csak az átvételre kerül sor? Hogyan történik ennek a műszaki
megvalósulásnak az átvétele?
dr. Varga András osztályvezető: Van az önkormányzatnak műszaki ellenőre, aki leigazolja a
munkát. Jelen esetben egy megrendelő készült. Az önkormányzatnak van egy keretszerződése
a KÉSZ Kft-vel. A műszaki tartalom a megrendelőben került meghatározásra.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 570/2020. (X.5.) határozata
a 2279-6/2019/HERMAN iktatószámú Támogatói okirat keretében
megvalósított „Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése
Szekszárdon 2019” című pályázat elszámolásához szükséges
nyilatkozatok tartalmáról
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 3.4. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva javasolja és felkéri a Polgármestert
az előterjesztés mellékleteit képező nyilatkozatok aláírására és
benyújtására.
Határidő:

2020. október 15.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

15. napirendi pont:
Dokumentumok aláírásának jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Kiosztásra került több dokumentum, amelynek a bizottság jóvá kellene,
hogy hagyja az aláírását.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Szeretné megkérdezni az aljegyző urat, hogy az
osztályvezetők bizonyos összegig nem rendelkeznek aláírási jogosultsággal. Mert elég bagatell
összegekről van szó, 40.000-50.000 vagy 100.000 forintról, amelyhez polgármester úr aláírását
kérik. Ezt nem lehetne racionalizálni? Mert amiket alá kellene, hogy írjon a polgármester, azok
sem kerülnek aláírásra, ezért nem biztos, hogy növelni kellene az aláírandó dokumentumok
számát.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ez egy egészen friss polgármesteri döntés. Minden olyan iratot,
amelyben valamilyen kötelezettségvállalás vagy összegszerűség szerepel, a bizottság vagy a
Közgyűlés elé kell bevinnie a hivatalnak jóváhagyás végett. A továbbiakban a szerződések
esetében szövegszerűen kell a bizottság vagy a Közgyűlés elé terjesszék a tervezetet, a
hatáskör megoszlás szerint. Ugyan még nem készült szabályzat, de a bizottsági határozatoknál
sem elegendő a bizottsági referens ellenjegyzése, az ügydöntő határozatokat a bizottság
elnökének is le kell szignálnia, és a szerződéssel együtt le kell vinni a polgármesterhez. Holnap
el fogja mondani a vezetői értekezleten ezt a kollégáknak is.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Összeghatártól függetlenül?
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen.
Bomba Gábor elnök: Ő szívesen leszignálja, de ezek mind lassítják a folyamatokat. Erre nem
lehetne más megoldást kitalálni? Bizonyos dokumentumokban nincs is összeg.
dr. Göttlinger István aljegyző: Keresi a megoldást, de ebben a vonatkozásban ő már csak
másodhegedűs. Úgy tudja, hogy jegyző úr keresni fogja az elnök urat.
Bomba Gábor elnök: Már nagyon várja.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Lenne egy nagyon praktikus kérdése. Ha most már tényleg minden
ennek a 10 tagú testületnek a nyakába kerül, akkor mondja meg valaki, hogy mire kapja a
fizetését a polgármester. A 180 tagú önkormányzatnál, hivatalnál nem képes valaki
megfogalmazni a levelet, a polgármester pedig nem vállal semmiért felelősséget, akkor el
kellene gondolkodni azon, hogy kell-e egyáltalán a polgármester. Szeretné, ha aljegyző úr
tolmácsolná a jegyző úrnak, hogy ez így nagyon nem korrekt, nagyon nem tisztességes, és
tessék szíveskedni dolgozni.
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dr. Göttlinger István aljegyző: Véleménye szerint ez a kérdés nem hivatali. Nyilván alkalmas
emberek vannak itt arra, hogy megfogalmazzanak korrekt iratokat, mert ezt tanulták.
Bomba Gábor elnök: Ha nincs több kérdés, akkor feltenné egyesével szavazásra a
dokumentumokat.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Véleménye szerint célszerűbb lenne egy
határozatban jóváhagyni a dokumentumok aláírását. A határozat mellékletét képeznék ezek a
dokumentumok.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a polgármestert a dokumentumok
aláírására. Az alábbi dokumentumok aláírására adna engedélyt a bizottság:
- A szociális célú tűzifa beszerzésével kapcsolatban a bizottság már elindította az
eljárást, de a kísérőlevelet ki kell küldeni;
- A Szekszárdi Vasárnap terjesztésével kapcsolatban már döntöttek az eredményről, de
polgármester úrnak ki kell küldenie a kísérőlevelet;
- Ahhoz, hogy végre befizethető legyen a kapacitásbővítési munkálatok tárgyában a
40.000 forintos rendszerhasználati díj, engedélyt kell, hogy adjon a bizottság a
polgármester úrnak;
- Az új ügyeleti központ kialakításával kapcsolatban a 100.000 forintos átutalási díj;
- A Kerékpárosbarát Szekszárd projekt keretében, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatban nyilatkozattétel a polgármester úr részéről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 571/2020. (X.5.) határozata
dokumentumok aláírásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felkéri a polgármestert a
határozat mellékletét képező dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Ács Rezső polgármester

16. napirendi pont:
Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcélú beruházások kapcsolattartó
személyének kijelölése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
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Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy a kapcsolattartó személyt október 15. napjáig kell, hogy
kijelöljék. A kapcsolattartó szerepet ő nagyon szívesen vállalja.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A javaslattal mindannyian egyetértenek.
Bomba Gábor elnök: Az SZMSZ alapján ez bizottsági hatáskör. Véleménye szerint a döntéssel
együtt mindjárt fel kellene hatalmazni a polgármester urat a kísérőlevél aláírására is. Javasolja,
hogy a bizottság
1. a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcélú beruházások
kapcsolattartó személyének Bomba Gábort jelölje ki;
2. hatalmazza fel a polgármestert a döntéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 572/2020. (X.5.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcélú
beruházások kapcsolattartó személyének kijelöléséről
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 14.2. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportcélú
beruházások kapcsolattartó személyének Bomba Gábort jelöli ki;
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Bomba Gábor elnök

2. felhatalmazza a polgármestert
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

döntéssel

kapcsolatos

2020. október 16.
Ács Rezső polgármester

Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Kérdezni szeretné, hogy nem lehetne minden EKR
rendszerrel kapcsolatos átutalási díjakkal kapcsolatban egy olyan határozatot hozni, hogy ez
általánosságban vonatkozzon minden ilyen díjra. Elmondja, hogy neki hetek óta vannak olyan
beszerzései, amelyeket nem tud elindítani.
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Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint kellene hozni egy olyan határozatot, hogy azokban az
esetekben, amelyekben a bizottság döntött a közbeszerzés elindításáról, legyen előre
engedélyezve a díj átutalása. A beszerzési eljárással kapcsolatos kísérőlevelekről is
dönthetnének.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Pont ezt szerette volna mondani.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A kísérőleveleket szövegszerűen kell
jóváhagyni.
Bomba Gábor elnök: A díjak nem szövegszerűek, ezek összegek.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Látatlanba nem hozna határozatot a
kísérőlevelekről. Véleménye szerint a kollégáknak a holnapi nap folyamán egyeztetniük
kellene polgármester úrral és jegyző úrral az ezzel kapcsolatos eljárásrendről először.
Bomba Gábor elnök: Ő hozna határozatot. Ha nem jó, akkor úgy is szól valaki.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Érdeklődik, hogy ezeket a dokumentumokat ő nem
írhatná-e alá polgármester úr helyett. Ezek hatósági díjak, amelyek előre meg vannak szabva.
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi a bizottsági referenst, hogy mi a javaslata.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Más javaslatot nem szeretne megfogalmazni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megkérdezi Tamási Anna igazgatóságvezető asszonyt, hogy mi
a javaslata ezzel az üggyel kapcsolatban.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem tudja, hogy milyen nyilatkozatról van szó.
dr. Varga András osztályvezető: Egy levél a Gazdasági Igazgatóságnak, hogy kerüljön
átutalásra az EKR díj.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint ezt az igazgatóságvezető asszony is
aláírhatná műsor nélkül. Neki biztos, hogy van ilyen aláírási jogosultsága.
Bomba Gábor elnök: Csak így jelenleg most minden áll. Döntött a bizottság valamiről, majd
azzal kapcsolatban pár hét múlva döntenek az aláírásról. Amíg nem fizetik be a 40.000 forintot
addig nem indul el semmi.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Igen, addig nem indul el semmi.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint a díjakról dönthetnek most, mert abban nincs
szövegszerűség.
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Véleménye szerint polgármester úr aláírására nincs szükség,
ezt Rozinka Attila igazgatóságvezető is megcímezhetné nekik.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az EKR díjakról kellene határozat. A társigazgatóságok
között pedig ez békésen elrendezhető.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Polgármester úrnál vannak kísérőlevelei. Ezeket is
szeretné jóváhagyatni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Tájékoztatni szeretné a bizottságot, hogy jelezni fogja a jegyző
úrnak az elhangzottakat. Úgy látja, hogy ez napi szintű problémát jelent. Holnap után megint
érkezhet egy ilyen sürgős levél.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Szeretné, ha a bizottság jóváhagyná az alábbi
dokumentumok aláírását is, amelyek most nincsenek itt a bizottság előtt, hanem polgármester
úrnál vannak aláíratásra várva:
- EKR rendszerhasználati díj (40.000,- Ft + Áfa) átutalásának kérése „Villamos energia
közbeszerzése” közbeszerzési eljárás indításához;
- „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019 iktatószámú
támogatói okirat szakmai programjában nevesített, temetői feltáró útjának, útépítési
és közvilágítási engedélyes terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv
készítésére” értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításához szükséges kísérőlevél;
- „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére” értékhatár alatti
beszerzési eljárás megindításához szükséges kísérőlevél.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hatalmazza fel a polgármestert az előbb
felsorolt dokumentumok aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 573/2020. (X.5.) határozata
dokumentumok aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza a
polgármestert az alábbi dokumentumok aláírására:
1. EKR rendszerhasználati díj (40.000,- Ft + Áfa) átutalásának kérése
„Villamos energia közbeszerzése” közbeszerzési eljárás
indításához;
2. „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019
iktatószámú támogatói okirat szakmai programjában nevesített,
temetői feltáró útjának, útépítési és közvilágítási engedélyes
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terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv
készítésére” értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításához
szükséges kísérőlevél;
3. „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére”
értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításához szükséges
kísérőlevél.
Határidő:
Felelős:

2020. október 16.
Ács Rezső polgármester

dr. Göttlinger István aljegyző: Rövid úton belül össze kell hozni ezt az egyeztetést. Lehet, hogy
holnap reggel befut olyan ügy, amellyel kapcsolatban azonnal kell intézkedni.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hatalmazza fel a polgármestert a bizottság
által jóváhagyott, megindítandó közbeszerzési eljárások EKR rendszerhasználati díjának
(40.000,- Ft +ÁFA) átutalásáról szóló dokumentum aláírására. Javasolja, hogy a jövőben a
közbeszerzések elindításakor a határozati javaslat tartalmazza az EKR rendszerhasználati díj
átutalásával kapcsolatos felhatalmazást is. Ha lesz egy eljárásrend, akkor utána lehet, hogy ezt
nem így kell majd csinálják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 574/2020. (X.5.) határozata
EKR rendszerhasználati díj átutalásával kapcsolatos dokumentumok
aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza a
polgármestert a bizottság által jóváhagyott, megindítandó
közbeszerzési eljárások EKR rendszerhasználati díjának (40.000,- Ft
+ÁFA) átutalásáról szóló dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

Rozinka Attila igazgatóságvezető: Szeretné bemutatni a Stratégiai Tervezési Osztály új
vezetőjét, Nagy Dávidot. Nem tudja, hogy a bizottság tagjai találkoztak-e már vele.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megkéri az osztályvezető urat, hogy röviden mutatkozzon be,
és mondjon néhány mondatot a tevékenységéről.
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Nagy Dávid mb. osztályvezető: A Pécsi Tudományegyetem földrajz szakán végzett, turizmus
szakirányon. 14 éve foglalkozik pályázatírással és projektmenedzsmenttel. Az első
munkahelye egy pécsi cégnél volt, ahol városfejlesztéssel, területfejlesztéssel, pályázatírással
foglalkozott. Ezt követően a saját vállalkozása keretében csinálta ugyanezeket a
tevékenységeket. Városfejlesztési területtel kapcsolatban készített tanulmányterveket is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megkérdezi az osztályvezetőtől, hogy ezzel kapcsolatban
képezte-e magát az elmúlt években.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Igen. Elkezdte a doktori iskolát is, amellyel jelenleg a
disszertációs szakasznál tart.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megkérdezi az osztályvezetőtől, hogy szekszárdi lakos-e.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Pécsről költözött négy éve Alsónánára. Eredetileg szekszárdi.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 12 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Gábor Ferenc
jegyző
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