SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-8/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. február 24. (hétfőn) 17 óra 35 perckor Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Csapláros László Károly bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Molnár Kata jegyző;
dr. Kajos Nikolett aljegyző;
Csötönyi László KCV elnök;
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető;
Herr Teréz főépítész;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető;
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr;
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző;
Rikker Anita Márta pénzügyi ügyintéző;
Berlinger Attila kommunikációs referens, ügyvezető
igazgató;
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens;
Meghívottak:

Kiss Zoltán a Tolna Megyei Balassa János Kórház
képviselője.
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Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 17 óra 35 perckor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. A kiküldött napirendhez képest lenne több módosító javaslata. Javasolja, hogy a
bizottság vegye fel napirendjére az „Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelme”
tárgyú, 91. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 91. számú bizottsági előterjesztés napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Beszámoló a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020 (I.30.) számú
határozatának végrehajtásáról” tárgyú, 92. számú bizottsági előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 91. számú bizottsági előterjesztés napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Heket Kft. által, a
régi uszoda fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére benyújtott indikatív
ajánlat” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére
a „Rendkívüli zöldjárat indítása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „PLP Consult
Kft-vel kapcsolatos iratok kiadása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Takarítás szolgáltatással kapcsolatos további adatszolgáltatás” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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dr. Molnár Kata jegyző: A zárt ülés napirendi pontjai esetében név szerinti szavazással
kellene dönteni arról, hogy a bizottság az adott előterjesztést zárt ülésen tárgyalja-e meg.
Nem kötelezően zárt ülés keretében tárgyalandó témákról van szó.
Az elnök szavazásra teszi fel a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. mérlegbeszámolójának elfogadására” tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő
megtárgyalására vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerinti szavazásról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a „Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
részvételével folyó polgári peres eljárásokról” tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében
történő megtárgyalására vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerinti szavazásról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zát ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nkft. által a Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlésének
15/2020. (I.30.) határozatában elrendelt feladatok végrehajtására
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.416-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: dr. Németh Csaba a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója
3. 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
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(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
5. napirendi pont:
Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett AJKPban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.
21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(67. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009.
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a Képviselői Alapról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6. sz. módosításának
(sporttelep) elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(61. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
11. napirendi pont:
Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra
történő átadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(71. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának
elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című projekt
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 129/2020. (II.17.) határozatával
kapcsolatos feladat határidejének módosítása
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. napirendi pont:
A Városi Érdekegyeztető Tanács megállapodásának felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(a 77. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
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15. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 131/2020 (II.17.) számú határozatának végrehajtásáról
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
16. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 130/2020 (II.17.) számú határozatának végrehajtásáról
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(74. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Közbeszerzési

Szabályzatának

19. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
20. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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21. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózatának patkánymentesítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
22. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések
üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
23. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. isk. energetikai korszerűsítése III” elnevezésű projekt kivitelezésii
feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági
feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.
11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(66. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
25. napirendi pont:
Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba
vételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
26. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdról Bonyhád irányába közlekedő regionális járatok útvonalának
módosítására
(74. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
27. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
28. napirendi pont:
Javaslat közétkeztetéshez szükséges zöldségek és gyümölcsök megtermelésére
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
29. napirendi pont:
Javaslat szociális célú tűzifa vagy azt pótló brikett alapanyag előállítására
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
30. napirendi pont:
Javaslat vezetékjog alapítására és annak ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésére
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
31. napirendi pont:
Javaslat az állati eredetű melléktermékek gyepmesteri telepre történő beszállítására
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
32. napirendi pont:
Állásfoglalás Szekszárd Város Közlekedési Kártya kiadására
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
33. napirendi pont:
A Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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34. napirendi pont:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
35. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020 (I.30.)
számú határozatának végrehajtásáról
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
36. napirendi pont:
Heket Kft. által, a régi uszoda fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére
benyújtott indikatív ajánlat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
37. napirendi pont:
Rendkívüli zöldjárat indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
38. napirendi pont:
PLP Consult Kft-vel kapcsolatos iratok kiadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
39. napirendi pont:
Takarítás szolgáltatással kapcsolatos további adatszolgáltatás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
ZÁRT ÜLÉS:
40. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának
elfogadására
(64. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
9
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41. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével folyó polgári peres
eljárásokról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr

1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nkft. által a Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlésének
15/2020. (I.30.) határozatában elrendelt feladatok végrehajtására
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Bomba Gábor elnök: Megkéri az ügyvezető igazgató urat, hogy röviden ismertesse az
előterjesztést.
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A Szekszárdi
Turisztikai Nonprofit Kft. fel lett kérve egy határozatban arra, hogy pénzügyi és informatikai
szolgáltatásokkal kapcsolatban írja össze az önkormányzati többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságoknak az ezzel kapcsolatos tevékenységét. A felmérés elindult, de
időközben láthatóvá vált, hogy a cégeknek az igen eltérő jellegű tevékenysége miatt célszerű
lenne ehhez a feladathoz szakértő céget is felkérni segítségként. Az előterjesztésben is
szereplő Ritek Zrt-vel fel lehetne venni a kapcsolatot, amely cég az önkormányzatnak és a
hivatalnak is régóta partnere már, és el is lát bizonyos adatvédelmi szolgáltatásokat is
szerződéses módon. Felvette a kapcsolatot az értékesítési és szolgáltatási igazgatóval, aki
jelezte, hogy hasonló vagy nagyobb méretű városban is ellátnak ilyen jellegű tevékenységet,
amely alapján a cég meg tudná becsülni, hogy a város gazdasági társaságainak száma,
mértéke és mérete alapján körülbelül mennyi idő alatt és milyen összegben lehetne
elvégezni ezt a felmérést. Ezzel kapcsolatban készített az előterjesztésben egy rövid
költségbecslést. A határozati javaslatban pedig arra kérné a bizottságot, hogy amennyiben
egyetért az általa elmondottakkal, akkor bízza meg a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft-t a
céggel való szerződéskötésre. Ez értékhatár alatti összeget jelent. Az igazgató úr jelezte, hogy
hasonló jellegű döntések miatt amúgy is a környéken tartózkodik a héten, és pozitív elbírálás
esetében csütörtökön az első felmérést már el is tudná indítani.
Bomba Gábor elnök: A bizottság is összeállított egy kérdőívet ezzel kapcsolatban. Azt
javasolná, hogy a kérdőívvel együtt kerüljön ez a felmérés elvégzésre. A kérdőívet
természetesen átadja a bizottság. A vállalkozónak a felmérést ezzel kellene kiegészítenie, és
ennek az eredményéről is szeretne a bizottság tájékoztatást kapni.
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Jelzi, hogy
határidőként eléggé közeli időpont szerepel a határozati javaslatban, ezért kérné a
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bizottságot, hogy ezt a határidőt kicsit hosszabbítsa meg. Körülbelül még egy hétre lenne
szüksége.
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az ügyvezető igazgató urat, hogy milyen dátumra gondolt
pontosan. Március 2-a lenne a bizottság soron következő ülése. Ha a kérdőív március 4.
napjáig kiküldésre kerülne, akkor a bizottság utána meg tudná tárgyalni.
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Ez így rendben
lenne véleménye szerint.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság március 4-i határidővel hívja fel a Szekszárdi
Turisztikai Nkft. ügyvezetőjét, hogy a Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlésének
15/2020. (I.30.) határozatában elrendelt szakmai felmérés (könyvelés, bérszámfejtés, egyéb
pénzügyi szolgáltatások, továbbá informatikai, adatbiztonsági és adatvédelmi szolgáltatással
összefüggésben ellátott feladatok vizsgálata) eredményes végrehajtása érdekében kössön
megállapodást a Ritek Zrt. (H-6724 Szeged, Huszár u. 1.) székhelyű céggel. Javasolja továbbá,
hogy a bizottság hívja fel az ügyvezetőt arra is, hogy a bizottság által rendelkezésre bocsátott
kérdőívvel együtt történjen meg a felmérés, amely felmérés eredményéről az ügyvezető
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 145/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Nkft. által a Szekszárd MJV Önkormányzata
Közgyűlésének 15/2020. (I.30.) határozatában elrendelt feladatok
végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Szekszárdi
Turisztikai Nkft. ügyvezetőjét, hogy a Szekszárd MJV Önkormányzata
Közgyűlésének 15/2020. (I.30.) határozatában elrendelt szakmai
felmérés (könyvelés, bérszámfejtés, egyéb pénzügyi szolgáltatások,
továbbá informatikai, adatbiztonsági és adatvédelmi szolgáltatással
összefüggésben ellátott feladatok vizsgálata) eredményes
végrehajtása érdekében kössön megállapodást a Ritek Zrt. (H-6724
Szeged, Huszár u. 1.) székhelyű céggel. A bizottság felhívja az
ügyvezetőt arra, hogy a bizottság által rendelkezésre bocsátott
kérdőívvel együtt történjen meg a felmérés, amely felmérés
eredményéről az ügyvezető tájékoztassa a bizottságot.
Határidő:
Felelős:

2020. március 04.
Berlinger Attila ügyvezető
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2. napirendi pont:
Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.416-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: dr. Németh Csaba a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy a kórháztól nem a főigazgató úr
érkezett, hanem az általa megbízott személy.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a Tolna Megyei Balassa János Kórház képviselőjét. Szeretné
megkérni Magyarné Somogyvári Tünde megbízott osztályvezető asszonyt, hogy röviden
ismertesse az előterjesztést.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ebben a TOP-os projektben egy szilárd
burkolatú építés és fejlesztés a cél. Az útépítés érinti a Szekszárd külterület 011637-es
helyrajzi számú területet, amely a Magyar Állam tulajdona. A projekt előkészítése során
egyeztettek a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, amely a
tulajdonosi hozzájárulást meg is adta. Az engedélyezés során azonban kiderült, hogy a
kórház is a tulajdonosi jogok gyakorlójává vált, ezért a kórház kezdeményezte a projektről
való egyeztetést, és kérte, hogy az útkezelés jogát vegye át az önkormányzat határozatlan
időre. Ez alapján készült a megállapodás tervezet a kezelési feladatvállalásról.
Bomba Gábor elnök: Ez jelent anyagi vonzatot az önkormányzatnak?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Anyagi vonzata nincs, de ezt a szakaszt is
az önkormányzatnak kell majd kezelni, és üzemeltetni kell ezt a területet. Ehhez a területhez
csatlakozva épül meg a szilárd burkolatú út.
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi a Tolna Megyei Balassa János Kórház képviselőjét, hogy
szeretné-e kiegészíteni az elmondottakat.
Kiss Zoltán, a Tolna Megyei Balassa János Kórház képviselője: Elmondja, hogy ő a kórház
gazdasági igazgatóságának a helyettese. A helyszínt megtekintették. A problémát az okozta,
hogy termőföldről van szó, termőföldnek nagyon kis csücskéről. Az előterjesztésben
foglaltakkal szemben a kórháznak nincs kifogása.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „Útkezelési feladatokról való
megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú projekt keretében” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További 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 elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 146/2020. (II.24.) határozata
az útkezelési feladatokról való megállapodásról a „Sió turisztikai
fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az „Útkezelési feladatokról
való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

3. 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
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény
előírja, hogy a költségvetés elfogadása előtt meg kell határozni, hogy az önkormányzat
mennyi hosszú távú kötelezettséget vállaljon a tárgyévre és az azt követő három évre.
Hosszú távú kötelezettséget az önkormányzat a saját bevételeinek az 50 százalékáig
vállalhat. Az előterjesztésben szereplő táblázat ezt részletezi. A költségoldalon a hosszútávon
meglévő kötelezettségei szerepelnek az önkormányzatnak, így például a már többször
említett 600 millió forintos beruházási hitel. Ennek a hitelnek 2019-ben kezdték el a
törlesztését. Ezen kívül van még autó lízingje az önkormányzatnak, amelynek az elkövetkező
három évben járnak le a törlesztései. A Dél-Dunántúli Közlekedési Központtal kötött
megállapodás alapján szerepel a táblában az idei évtől már a Volánbusz Zrt-nek fizetendő
veszteségmegtérítés is. A helyi közösségi közlekedés veszteségrendezésére az elkövetkező
évekre megállapodása van az önkormányzatnak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ennek az előterjesztésnek az elfogadására van valamilyen
kötelező határidő?
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dr. Molnár Kata jegyző: A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően kell jóváhagyni.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Azért kérdezte, mert lenne pár észrevétele az
előterjesztéshez. A fő sorokat látva nem lehet megállapítani, hogy az egyes információk
mögött milyen adatok, feltételezések és kalkulációk állnak. Éppen ezért szeretne határozati
javaslatot tenni arra, hogy ezt az előterjesztést későbbi időpontban tárgyalja meg a
Közgyűlés. Nem is javasolja az e heti Közgyűlésre az előterjesztést. Felsorolná még, hogy
melyek azok az információk, adatok, amelyekre szüksége lenne. Szeretné megkapni a
mellékletben szereplő összegek tételes listáját, és számításának módját. A kérésük az lenne,
hogy minden adatot Excel formában küldjön meg részükre a hivatal. Szeretné még kérni a
becsült összegek feltételeinek felsorolását és a becslés kockázatának listáját, a fennálló hitel
és lízingszerződés kondíciós listáját és a hitel, illetve lízingösszeg felhasználásának módját és
a megvalósítás igazolását, továbbá a Volánbusz Zrt-vel fennálló tartozás okát, a halasztott
fizetés kondíciós listáját, a szerződéses keretet, és a tartozás növekedésének megállítására
tett lépéseket. Fontos lenne, hogy a bizottság lássa, hogy ez egy egyszeri tartozás-e, vagy
még növekszik-e, és, hogy az önkormányzat milyen lépéseket tett ennek kordában tartására.
Ezeken kívül szeretné még kérni az elmúlt három év jóváhagyott és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglalt kötelezettségének megfelelően lejelentett
adósságot keletkeztető ügyleteinek táblázatát. Mivel tudják, hogy a költségvetés
szempontjából szorít az idő, ezért szeretné, ha a bizottság számára kijelölésre kerülne egy
illetékes szakmai személy az esetlegesen felmerülő kérdések azonnali tisztázására, írásban és
személyes megbeszélések keretei között, hogy a tárgyat a megadott határidőn belül
döntésre lehessen előterjeszteni. Szeretné, ha folyamatos lenne a kommunikáció, hogy ezt a
kérdést meg tudják oldani, és minél hamarabb le tudják zárni.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a jelenleg rendelkezésre
álló információk alapján felelősségteljes döntést nem tud meghozni, ezért kérje az
előterjesztés későbbi időpontban történő megtárgyalását és nem javasolja a Közgyűlés
február 27-i ülésén történő megtárgyalását. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a következő
pótlólagos vizsgálati pontokat határozza meg és kérje azok benyújtását:
- Az előterjesztés mellékletben szereplő összegek tételes listája, számításának módja
excel formátumban;
- A becsült összegek feltételeinek felsorolása és a becslés kockázatainak listája;
- A fennálló hitel és lízingszerződés kondíciós listája és a hitel, ill. lízingösszeg
felhasználásnak módja és megvalósítás igazolása;
- A Volánbusz Zrt-vel fennálló tartozás oka, halasztott fizetés kondíciós listája,
szerződéses kerete és a tartozás növekedésének megállítására tett lépések;
- Az elmúlt 3 év jóváhagyott és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 29/A. §ban foglalt kötelezettségének megfelelően lejelentett adósságot keletkeztető
ügyleteinek táblázata.
Javasolja, hogy a bizottság számára kerüljön egy illetékes szakmai személy kijelölésre az
esetlegesen felmerülő kérdések azonnali tisztázására (írásban és személyes megbeszélés
keretei között), hogy a tárgyat a megadott határidőn belül döntésre lehessen előterjeszteni.
További 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 elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 147/2020. (II.24.) 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 megtárgyalta a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és a
következő javaslatot teszi:
1. a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján felelősségteljes
döntést nem tud meghozni, ezért kéri az előterjesztés későbbi
időpontban történő megtárgyalását és nem javasolja a Közgyűlés
február 27-i ülésén történő megtárgyalását.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
dr. Molnár Kata jegyző

2. A következő pótlólagos vizsgálati pontokat határozza meg és kéri
azok benyújtását:
 Az előterjesztés mellékletben szereplő összegek tételes listája,
számításának módja excel formátumban;
 A becsült összegek feltételeinek felsorolása és a becslés
kockázatainak listája;
 A fennálló hitel és lízingszerződés kondíciós listája és a hitel, ill.
lízingösszeg felhasználásnak módja és megvalósítás igazolása;
 A Volánbusz Zrt-vel fennálló tartozás oka, halasztott fizetés
kondíciós listája, szerződéses kerete és a tartozás
növekedésének megállítására tett lépések;
 Az elmúlt 3 év jóváhagyott és az államháztartásról szóló 2011.
CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt kötelezettségének
megfelelően lejelentett adósságot keletkeztető ügyleteinek
táblázata.
Határidő:
Felelős:

2020. március 02.
dr. Molnár Kata jegyző

3. a bizottság számára kerüljön egy illetékes szakmai személy
kijelölésre az esetlegesen felmerülő kérdések azonnali
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tisztázására (írásban és személyes megbeszélés keretei között),
hogy a tárgyat a megadott határidőn belül döntésre lehessen
előterjeszteni.
Határidő:
Felelős:

2020. március 02.
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy ez a költségvetés az előző évekhez hasonló
formában készült el. Az államháztartásról szóló törvény és a költségvetésről szóló
törvényben meghatározott kötelező mellékleteket tartalmazza a tervezet. Látható, hogy a
mérlegek mellett bemutatásra került az önkormányzatnak az összevont bevételi és kiadási
főösszegeit, amelyet utána részleteznek önkormányzati, hivatali és polgármesteri táblákban.
Bemutatásra került a segélyezés összege is, valamint a városüzemeltetés tervezett költsége
is külön mellékletben részletesen bemutatásra került. Szerepelnek az előterjesztésben az
uniós és a hazai pályázatok jelenlegi és jövőben várható állapotai is. Ebből áll össze a
költségvetés, amelyet részletezni nem szeretne, mert úgy gondolja, hogy a szöveges
indokolás elég részletes. Természetesen a felmerülő kérdésekre vagy itt helyben válaszol,
vagy pedig egy megadott határidőn belül írásban.
Bomba Gábor elnök: Így PDF formátumban számukra eléggé kezelhetetlen az előterjesztés,
amelyet így kevésnek tart. Így erre vonatkozóan is tennének javaslatot. A sorok mögött sem
látják, hogy mi van, mert nincs kellően részletezve, így a tervezetet nem tudja elfogadásra
javasolni, mert nem tudnak utánanézni semminek, nem tudnak változtatni semmin, és nem
tudnak átcsoportosításokat sem végezni, mert mindent kézzel kellene elvégezni. Egy
kezelhetőbb és részletesebb formátumot szeretnének kérni ebből, amelyből minden egyes
sornál lehet látni, hogy mi miből jött ki. Nyilván magát a rendeletet nem kérik ilyen
részletesen, de ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni, vagy átcsoportosításokat tudjanak
végezni, ahhoz szükségük lenne erre.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Jó lenne, ha ezt is meg tudnák gyorsítani a folyamatos
kommunikációval. Szeretné, ha meg lenne határozva az is, hogy egy adott értékhatár feletti
előterjesztés esetében legyen megjelenítve a költségvetés elfogadásáig, hogy a szükséges
fedezet biztosított és betervezett. Amire nincs fedezet, azt a bizottság nem fogja felvállalni.
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Bomba Gábor elnök: Szeretné felkérni Kiss Szabolcs Márk bizottsági tagot, hogy ismertesse a
bizottság határozati javaslatát.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a jelenleg
rendelkezésre álló információk alapján felelősségteljes döntést nem tud meghozni, és ezért
kérje az előterjesztés későbbi időpontban történő megtárgyalását és ne javasolja a Közgyűlés
február 27-i ülésén történő megtárgyalását. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a következő
pótlólagos vizsgálati pontokat határozza meg és kérje azok benyújtását:
o Az összes mellékletet excel fomátumban;
o Egy, a 2019-es lezárt bázisévhez viszonyított összehasonlítás excelben és
részletes indoklással az eltérésekhez;
o A mellékletben található táblázatok értékei kiszámításának módja és
feltételrendszere - különös figyelemmel a Polgármesteri Hivatal, az
Önkormányzat, az intézmények és cégek gazdálkodási terveire;
o A becsült összegek feltételeinek felsorolása és a becslés kockázatainak listája.
Javaslatot tesz arra, hogy a bizottság számára kerüljön/kerüljenek illetékes szakmai
személy(ek) kijelölésre az esetlegesen felmerülő kérdések azonnali tisztázására (írásban és
személyes megbeszélés keretei között), hogy a tárgyat a megadott határidőn belül döntésre
lehessen előterjeszteni, valamint, hogy az elfogadásig tartó átmeneti időszakban a 100.000
Ft feletti költséggel járó kötelezettségvállalásokat tartalmazó előterjesztésekben külön
jelezve legyen, hogy a szükséges fedezet biztosított és betervezett-e a költségvetésben. Az
adatszolgáltatással kapcsolatban elmondja, hogy február 26. napját javasolja határidőnek,
amely igaz, hogy pár napon belül itt van, de ennek a megfontolásnak az a magyarázata, hogy
remélhetőleg semmi olyat nem kér a bizottság, amely nem elérhető. Ha mégis olyat
kérnének, akkor ez a költségvetés elég fura módon készült el. A személy kijelölés esetében
február 27. napját jelölné meg határidőnek annak érdekében, hogy már a héten el lehessen
kezdeni a munkát.
Bomba Gábor elnök: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag javaslatát teszi fel szavazásra.
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 148/2020. (II.24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a 2020. évi
költségvetési tervezetet és a következő határozatot hozza:
1. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján felelősségteljes
döntést nem tud meghozni, ezért kéri az előterjesztés későbbi
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időpontban történő megtárgyalását és nem javasolja a Közgyűlés
február 27-i ülésén történő megtárgyalását.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
dr. Molnár Kata jegyző

2. A következő pótlólagos vizsgálati pontokat határozza meg és kéri
azok benyújtását:
o Az összes mellékletet excel fomátumban;
o Egy, a 2019-es lezárt bázisévhez viszonyított
összehasonlítás excelben és részletes indoklással az
eltérésekhez;
o A
mellékletben
található
táblázatok
értékei
kiszámításának módja és feltételrendszere - különös
figyelemmel a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat,
a intézmények és cégek gazdálkodási terveire;
o A becsült összegek feltételeinek felsorolása és a becslés
kockázatainak listája.
Határidő:
Felelős:

2020. február 26.
dr. Molnár Kata jegyző

3. A bizottság számára kerüljön/kerüljenek illetékes szakmai
személy(ek) kijelölésre az esetlegesen felmerülő kérdések
azonnali tisztázására (írásban és személyes megbeszélés keretei
között), hogy a tárgyat a megadott határidőn belül döntésre
lehessen előterjeszteni.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27-től az elfogadásig bezárólag
dr. Molnár Kata jegyző

4. Az elfogadásig tartó átmeneti időszakban a 100.000 Ft feletti
költséggel
járó
kötelezettségvállalásokat
tartalmazó
előterjesztésekben külön jelezve legyen, hogy a szükséges fedezet
biztosított és betervezett-e a költségvetésben.
Határidő:
Felelős:

A költségvetés elfogadásának időpontjáig
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett AJKPban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy történt egy kis
technikai hiba, és az anyaghoz nem lett csatolva a melléklet, amely tartalmazza azt a
megállapodás tervezetet, amelyet az önkormányzat a tankerületi központtal kötne. Ez az
önkormányzatnak bevételt fog jelenteni, nem költséget. A kollégiumi program a halmozottan
hátrányos helyzetű középiskolás gyermekek támogatásával foglalkozik. Az önkormányzat
ebben az intézményben és az I. Béla Gimnáziumban minden tanulónak, aki igényli, biztosítja
az étkezést. Ebbe beletartoznak az ehhez a programhoz tartozó kollégisták, és a kollégiumba
elhelyezett gyermekek is. A szerződés arról szól, hogy a tankerület a szülők nevében vagy a
szülők helyett megrendeli a programban tanulóknak az étkeztetését, amelyet finanszíroz is.
Tehát a tankerület fogja kifizetni azt a nyersanyag költséget, amelyet egyébként a szülőknek
kellene kifizetni. Ez az önkormányzatnak egy bizonyos biztonságot is jelent arra, hogy a
megrendelt ételeinek a bevétele befolyjon. Mivel itt halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekről van szó, az étkeztetést törvényi kötelezettség alapján biztosítják számukra.
Ebben a körben elég gyakori a nem fizetés, vagy a nem határidőre történő fizetés, így a
kintlévősége az önkormányzatnak ilyenkor elég könnyen megnő.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi
Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium Kollégiumában elhelyezett AJKP-ban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének
biztosítására” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 149/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Kollégiumában elhelyezett AJKP-ban résztvevő tanulók kollégiumi
étkezésének biztosításáról
Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Megállapodás a Szekszárdi
Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett
AJKP-ban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

19
0224jkv

Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.
21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(67. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: az előterjesztésben leírták, hogy az első számú melléklet
esetében miért nem javasolnak díjemelést. A Kölyökmenza Kft-nek a kérelmét a bizottság a
korábbi ülésén már nem támogatta. Ez véleménye szerint érthető így. Magyarázatot talán a
kettes számú melléklethez kellene adni, ahova az eddig hatályos árakat írták be, és amely
mellé készítettek egy oszlopot, amely a nyersanyag normákat részletezi. A harmadik oszlop
egy javasolt árat tartalmaz, amely esetben a bizottságnak vagy a Közgyűlésnek kellene
javasolni az emelést vagy a nem emelést, és az áraknak a változatlanul hagyását. A rendelet
leírja, hogy milyen kötelezettségei vannak az önkormányzatnak. A kötelezettségeknek a nagy
része szociális ellátásról szól. Nagyon sok olyan, szociálisan rászoruló ellátott van, akiknél, ha
az ár lehetővé is tenné, az egyéb jogszabályok behatárolják a beszedhető összegeket. A
javasolt árak esetében egyre mindenképpen ki szeretne térni. A házi gondozásnál van egy
hely, Murga Községnél, ahol az ár 350 forint volt, a jelenlegi önköltség viszont 300 forint.
Ebben az esetben kéri, hogy a javasolt ár maximum 300 forint legyen, mivel az önköltségnél
nem kérhető magasabb ár az ilyen szociális ellátásoknál.
Bomba Gábor elnök: Jól látta, hogy ez egy nagyon régi, 2001-es rendelet?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, de az önkormányzat ezt minden évben módosítja. A jogszabály
alapján kötelező ezt a rendeletet minden évben felülvizsgálni. A Közgyűlés minden évben
ilyen tájt tárgyalta eddig is ezt a rendeletet.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A költségvetésben milyen árral lett kalkulálva? A jelenlegi
árszinttel?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem, egy minimális emeléssel számoltak, körülbelül 3,4
százalékkal.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ezek szerint ez alá nem lehet menni, mert akkor borul a
költségvetés.
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezt a költségvetésbe bevétel és kiadás oldalon is
betervezték.
Bomba Gábor elnök: Ez szociális kérdés. Jól olvasta az előterjesztésben, hogy a Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági (a továbbiakban: SZEKÖF) Bizottság eltérhet
ettől? Vagy ez egy fix ár lesz, és a SZEKÖF bizottság nem adhat kedvezményt?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez az intézményi térítési díj. A személyes térítési díjtól az
intézményvezető térhet el, a bizottság nem.
Bomba Gábor elnök: A SZEKÖF bizottság tárgyalta már ezt az előterjesztést?
dr. Molnár Kata jegyző: A holnapi napon fogja.
Bomba Gábor elnök: A környékkel vannak valamilyen összehasonlító árak? Például Pakssal,
Péccsel, Kaposvárral vagy Bonyháddal? Lehet tudni, hogy ezt ezeken a településeken milyen
összeggel csinálják?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az intézményvezetők
segítséggondozásnál mindenhol ilyen önköltségek vannak.

jelezték,

hogy

a

házi

Bomba Gábor elnök: Van olyan tétel, ahol 20-szoros emelés lett betervezve. Van, ahol
viszonylag kisebb a korrekció.
dr. Molnár Kata jegyző: Az önköltséget írták bele. Sok helyen magasabb volt eddig is az
önköltség. Úgy gondolta, hogy a döntéshozónak be kell, hogy mutassák, hogy egyébként
mibe kerül. De ezt nem javasolja a hivatal sem erre a szintre emelni, ez egy tájékoztató adat.
Megkeresték az intézményvezetőket is, hogy megtudják, hogy ők mit javasolnak. A bölcsődei
napközbeni gyermekfelügyeletnél olyan kevés az igénybevevő, hogy az egy, maximum kettő
családot érintene.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Esetleg ezt az előterjesztést ki lehetne egészíteni a
mennyiségi szorzóval is, hogy tudják, hogy mekkora összegről beszélnek. Esetleg fel lehetne
kérni az intézményvezetőket is, hogy nézzenek utána, hogy az árak az elnök úr által felsorolt
városokhoz képest hogyan alakulnak.
Bomba Gábor elnök: Milyen határidő van a döntésre? Mert ő szívesen megvárná a SZEKÖF
bizottság véleményét is.
dr. Molnár Kata jegyző: Március végéig kell felülvizsgálni az önkormányzati rendeletet.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Akár a következő Közgyűlésen is lehetne még erről dönteni?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
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Gulyás Róbert bizottsági tag: Véleménye szerint a döntéshozatalt el kellene halasztani. A
SZEKÖF bizottság holnap meg tudná tárgyalni ezt az előterjesztést, és a következő
Közgyűlésig be lehetne gyűjteni az adatokat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egyetért ezzel a javaslattal.
dr. Molnár Kata jegyző: Egy esetben viszont mindenképpen döntést kellene hozni, ezt az
előterjesztésben is jelezték. Az egyik ellátás esetében, az idősek otthonánál napi díjat kell
megállapítani. Ez törvényi előírás, amely a díjemelést nem érintené, de a napi díjat meg kell
állapítani.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Határozathozatal esetén az önköltséget is le lehetne
csökkenti 350 forintról 300-ra.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint ezt a SZEKÖF bizottságra kellene bízni. Javasolja,
hogy a bizottság a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a
döntést a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság döntéséig
javasolja elhalasztani.
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 150/2020. (II.24.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
vonatkozásában a döntést a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság döntéséig javasolja elhalasztani.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést, de a felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol. Arról tájékoztatná a bizottságot, hogy ez az előterjesztés is
érinti a költségvetést, mert erre az önkormányzat 10 millió forintot tervezett be.
Bomba Gábor elnök: Mi indokolta a segédmunkások számának a csökkentését? Véleménye
szerint így is kevesebben vannak, és inkább több kellene, mint kevesebb.
Tamási Anna igazgatóságvezető: 10 millió forintba most ennyi fér bele. 10 millió forintot
terveztek a költségvetésbe, és visszaosztás alapján ennyi fér bele. De ez nem jelenti azt, hogy
ne lehetne többet foglalkoztatni. De egyébként ez lehet, hogy változni fog, mert délelőtt
érkezett az egyik kolléganőjétől egy információ a betervezett öt fő irodai dolgozóval
kapcsolatban. Telefonos tájékoztatás alapján lehet, hogy az idei programban nem is lesz
megengedve az irodai közfoglalkoztatottak alkalmazása. Ennek a terhére akkor lehet, hogy
több segédmunkást lehet majd foglalkoztatni.
Bomba Gábor elnök: A GINOP pályázatot látták, az a másik határozati javaslat. Ezt hogyan
kell érteni? Ők vendéglátó iskolába járnak, és pincér, vagy ehhez hasonló foglalkozású
személy lesz belőlük?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen. Szekszárdról öt fő jelentkezett erre. Ő velük
szerződne az önkormányzat, mert 25-én már indul ez a képzés.
Bomba Gábor elnök: Nekik az önkormányzatnál kell elhelyezkedniük?
dr. Molnár Kata jegyző: Igazából ez csak átfut az önkormányzaton. Az önkormányzat fel kell,
hogy vegye őket közfoglalkoztatottként, akik így járnak el a képzésekre. A munkaügyi
központ megkeresi ilyenkor az önkormányzatot, hogy kössenek egy ilyen szerződést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat a teljes összeget megkapja erre.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási
programban való önkormányzati részvételre” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 60 fő segédmunkás legyen
foglalkoztatva.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 151/2020. (II.24.) határozata
a 2020. évi közfoglalkoztatási programban való önkormányzati
részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a 2020. évi
közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételre”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 60 fő segédmunkás legyen
foglalkoztatva.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009.
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Bomba Gábor elnök: Ha jól látja, akkor a bizottság határozatának a közgyűlési
előterjesztésbe foglalásáról van szó.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy gondolta, hogy a bizottság elé hozzák a rendelettervezet
véleményezésre, hogy a bizottság nézze át, hogy erre irányult-e a javaslata, vagy, ha valamit
még finomítani szeretne a bizottság, akkor tegyen javaslatot a módosításra.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárd Város Bora elismerő cím
alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 152/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről
szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárd Város Bora
elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a Képviselői Alapról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az igazgatóságvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az SZMSZ arról rendelkezik, hogy a Közgyűlés az
egyéni választókerületi képviselők részére a költségvetési rendeletben meghatározott
összegű képviselői keretet biztosít. Mivel a részletszabályok nincsenek kidolgozva, ezért
rendelettervezetet készített a hivatal, amelynek elkészítése során figyelembe vették a
tárgykörben született, korábbi alkotmánybírósági határozatokat. Ezek a határozatok arra
vonatkoznak, hogy nem lehet különbséget tenni az egyéni választókerületben megválasztott
képviselők és a listáról bejutott képviselők között. Erre tekintettel a rendelet hatályát az
egyéni választókerületi képviselők mellett a listáról bejutott képviselőkre is kiterjesztenék,
valamint a képviselőként megválasztott alpolgármesterre is. A rendelettervezetet elküldték
előzetes véleményezésre a kormányhivatalnak, amelynek az állásfoglalása megérkezett.
Jogalkotási és jogszabály-szerkesztési szempontból a kormányhivatal a rendelettervezetet
nem kifogásolta. Ezzel párhuzamosan megkeresték a megyei jogú városok szövetségét is
annak érdekében, hogy felmérjék a többi megyei jogú város gyakorlatát is. Utánajártak, hogy
más megyei jogú városok milyen képviselői keretet biztosítanak, valamint, hogy hogyan
történik a szabályozás. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás most érkezett meg a hivatalhoz.
A 23 megyei jogú város közül 10 megyei jogú város biztosít képviselői keretet. Az elnevezés
városonként eltér. Valahol nem képviselői keretnek nevezik, hanem választókerületi vagy
képviselői alapnak. A szabályozásmódban van némi eltérés. Öt megyei jogú városnál a
költségvetési rendelet tartalmaz erre vonatkozó szabályt, két megyei jogú város szabályzat
formájában rendezi ezt, két város pedig külön önkormányzati rendeletet alkotott erről.
Veszprém pedig határozat formájában rendelkezett erről. A legtöbb település esetében a
képviselők javaslatot tehetnek, de a végső döntést a bizottság vagy a polgármester hozza
meg. A város rendelettervezetéhez talán Miskolc város szabályozása áll a legközelebb, ahol a
képviselők javaslatait már nem kell, hogy elfogadja a bizottság vagy a polgármester, hanem a
hivatal bonyolítja le az eljárásrendet. Miskolc esetében annyi az eltérés, hogy nemcsak
városüzemeltetési- és fejlesztési célra lett biztosítva ez az alap, hanem működési célra is.
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2019-ben két és fél millió forintot biztosított az önkormányzat Miskolcon működési célra, 12
millió forintot pedig fejlesztési célra. Miskolcon 19 választókerület van.
Bomba Gábor elnök: Az SZMSZ-t kell módosítani?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Bomba Gábor elnök: A polgármesteri alapról milyen szabályozás van?
dr. Molnár Kata jegyző: Csak a költségvetési rendeletben van.
Bomba Gábor elnök: Ennek nem kellene, hogy legyen szabályozása?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez döntés kérdése. Jelenleg a költségvetési rendeletben kerül
szabályozásra. Ezen kívül van még egy rendelete az önkormányzatnak, amely a közpénzek
felhasználásával kapcsolatos. Ez a rendelet szól a támogatásokról. A polgármesteri keretből
rendszerint támogatást nyújt az önkormányzat. A támogatásra vonatkozó eljárási
szabályokat ez a rendelet tartalmazza.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint, ha készül egy rendelet, akkor annak egységesnek
kellene lennie. Úgy gondolja, hogy a felhasználást sem kellene korlátozni csak működésre,
fejlesztésre vagy támogatásra, hanem mindhárom lehetőséget meg kellene adni a
képviselőknek és a polgármester úrnak is. A módosító javaslatokat el tudja készíteni a hivatal
a Közgyűlésig?
dr. Molnár Kata jegyző: Megpróbálják elkészíteni. A költségvetés tervezése kapcsán
megnézték, hogy a polgármester rendszerint mire költi a polgármesteri keretet. Ez
jellemzően támogatás. Olyan eseteket kell érteni rajta, hogy valakinek például leég a háza, és
nem fér bele a szociális támogatási feltételekbe. . Ilyenkor támogatási megállapodás kerül
elkészítésre.
Bomba Gábor elnök: A javaslattal a polgármester sem lenne lekorlátozva csak támogatásra.
Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Közgyűlés üléséig
terjessze elő újból a rendelettervezetet az alábbi javaslatokat figyelembe véve:
- a képviselői alapot a Közgyűlés működési, fejlesztési és támogatási célra egyaránt
tegye felhasználhatóvá a képviselő részére;
- a polgármesteri keretre vonatkozó szabályok képezzék a rendelet részét;
- a képviselői alapból felhasznált összegről ne kelljen a bizottságoknak tájékoztatást
nyújtani.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 153/2020. (II.24.) határozata
a képviselői alapról szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselői alapról szóló
rendelettervezetet megtárgyalta és felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Közgyűlés üléséig terjessze elő újból a rendelettervezetet az
alábbi javaslatokat figyelembe véve:
 a képviselői alapot a Közgyűlés működési, fejlesztési és
támogatási célra egyaránt tegye felhasználhatóvá a képviselő
részére;
 a polgármesteri keretre vonatkozó szabályok képezzék a
rendelet részét;
 a képviselői alapból felhasznált összegről ne kelljen a
bizottságoknak tájékoztatást nyújtani.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6. sz. módosításának
(sporttelep) elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(61. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A jégcsarnoknak a következő
kötelező fázisáról van szó. Megkérdezi a főépítész asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést.
Herr Teréz főépítész: A januári Közgyűlést követően elkészítették a záró véleményezési
dokumentációt, amelyet az állami főépítésznek megküldtek. Az állami főépítész bekérte a
szakhatóságok véleményét is, és honlap délelőtt kilenc órakor kerül sor az egyeztető
tárgyalásra. A záró véleményre szükség van ahhoz, hogy a Közgyűlés ezt elfogadhassa és
hatályba léptesse. Az előzetes egyeztetés alapján úgy gondolja, hogy ezzel tartalmi
szempontból nem lesz gond.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város
településrendezési eszközei 2019/6. sz. módosításának (sporttelep) elfogadása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 154/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6.
sz. módosításának (sporttelep) elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/6. sz. módosításának
(sporttelep) elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

11. napirendi pont:
Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra
történő átadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(71. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem szeretné kiegészíteni az
előterjesztést, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Illés Tamás elnökhelyettes: Még nem volt módjuk megnézni, hogy ez a Kulturális Központ
költségvetésében szerepel-e, mint szerződéssel bíró támogatás, amelynek még nem folyt be
az ellenértéke. Van 17 millió forint aktív időbeli elhatárolás, amelynek nem tudja az
alábontását.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ő csak valószínűsíteni tudja, hogy benne van-e.
Illés Tamás elnökhelyettes: Úgy tudja, hogy ők várják ezt a pénzt.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költségvetésbe azt az összeget állították be, amit az
ügyvezető igazgató úr kért.
Bomba Gábor elnök: Ez a 2020. évi támogatási igényét csökkentené? Vagy megkapja ezt az
összeget amúgy is?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a döntéstől függ. A pályázati támogatással kapcsolatban az
ügyvezető igazgató úr járt el. . Ilyen szempontból ő valóban számít rá. Döntés nélkül ezt az
összeget nem lehet átadni, mivel ebben a pályázatban az önkormányzat lehetett a
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támogatott. Az összeg már az önkormányzat számláján van. Döntés kérdése, hogy a
tulajdonos önkormányzat ezt a pénzeszközt átadja vagy betudja-e a finanszírozásba.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A 17 millió forintot megfizethetné a hőközpontnak is.
Illés Tamás elnökhelyettes: Van ott még bőven, amit fizetni kell sajnos.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint ezt a pénzeszközt most adja át az önkormányzat. A
költségvetés készítése során még el lehet dönteni, hogy ezt betudja-e az önkormányzat vagy
sem. Javasolja, hogy a bizottság a „Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló
támogatás egyéb működési célra történő átadása” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 155/2020. (II.24.) határozata
Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb
működési célra történő átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Vidékfejlesztési Program
népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra történő
átadása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának
elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi a megbízott osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést. Ha jól értette, akkor a programon belüli átcsoportosításoknak a
nyomon követéséről van szó.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az Integrált Területi Program a TOP
források felhasználását követi le tulajdonképpen. Az előterjesztésben is leírta, hogy már
többször módosításra került. Most újból szükségessé vált a módosítás, ugyanis a 2018-as
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indikátor vállalások tekintetében az ország teljesített. A teljesítést követően megvizsgálásra
került, hogy melyek azok a prioritások a teljes TOP projekt tekintetében, amelyek egytől
hétig terjedő intézkedések sorozatai. Ezek közül a hatos vonatkozik a megyei jogú városok
prioritására. A különböző projektek 2018-ig teljesítésre kerültek. Ezek eredményeinek a
függvényében történik az intézkedések közötti eredményességi tartalékok átcsoportosítása
egyik helyről a másik helyre annak érdekében, hogy az előírt indikátorokat a jövőben is minél
jobb forrásfelhasználással el tudják érni a városok és a megyei jogú városok, így Szekszárd is
a TOP-6 keretében. Ezért két intézkedési konstrukciónál, a 6.8-nál és a 6.9-nél
forráscsökkenésre kerülne sor, míg a 6.1-nél forrásnövelésre. Ez technikai átcsoportosítást
jelent. Ahol van támogatási szerződés, mint a paktumnál, ott nem veszik el a támogatási
szerződés összegét. A 6.9-nél, ahol még volt maradványérték, ott a maradványérték
csökkentésre került valamennyivel, de még így is van szabad forrásuk. Tehát a meglévő
támogatási szerződésüket ez nem érinti, a 6.1-re pedig 42 millió forint fog kerülni
gazdaságfejlesztési elemekre. Tulajdonképpen ez az átvezetés történik meg az Integrált
Területi Programban. Ezen kívül még leírta azokat a változásokat is, amelyek a 2018-as
decemberi módosítás után történtek.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
módosított Integrált Területi Programjának elfogadására” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 156/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi
Programjának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának elfogadására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című projekt
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 129/2020. (II.17.) határozatával
kapcsolatos feladat határidejének módosítása
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(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést. Ha jól érti, akkor
kellene még egy hét határidő-hosszabbítás?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, szeretnének még kérni egy kis időt
annak érdekében, hogy az irányító hatósággal a felmerülő kérdéseket tisztázni tudják. Rikker
Anita pénzügyi referens kolléganő már felvette a kapcsolatot az irányító hatósággal, és
feltette a kérdéseiket a hatóságnak. Ezen kívül szeretnék pontosan tisztázni, hogy a
költségkalkuláción mit ért a bizottság, és, hogy hogyan kellene ezt elkészíteni, ezért átadná a
szót a kolléganőjének.
Rikker Anita Márta pénzügyi referens: Elmondja, hogy a múlt héten, a határozat
kézhezvételét követően feltették a kérdést a Magyar Államkincstárnak azzal kapcsolatban,
hogy a projektmenedzsment tevékenységet lehet-e részben kiszervezni, részben pedig a
hivatal dolgozóival ellátni. A telefonban azt a választ kapta, hogy ilyet még nem láttak,
illetve, hogy nekik is utána kell nézni. Szerdára ígértek választ azzal kapcsolatban, hogy ez így
lehetséges-e, illetve, hogy milyen megoldási javaslat lehet erre. Szeretne választ kapni a
bizottságtól arra, hogy a határozatban foglaltakat hogyan kellene érteni. Három fő átadásra
kerülne a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft-nek. A többi személy maradna, mint hivatali
dolgozó, akik ellátják a feladatot?
Bomba Gábor elnök: A bizottság nem személyeket mondott, hanem státuszokat. Státuszokra
gondoltak, ha véletlenül személyeket is mondtak volna. Az előterjesztés nem tartalmazott a
státuszokhoz semmilyen kalkulációt. Projektmenedzsmentet máshol is látott már
kiszervezve, így véleménye szerint ez nem lehet vitatott. Arról nincs információja, hogy ezt
lehet-e kombinálni. Azt sem tudják, hogy ezek a státuszok szerepelnek-e így a szerződésben,
vagy csak nevesítve van, hogy mekkora összeg van projektmenedzsmentre. Nem tudják,
hogy az adott státuszok kötelezőek-e, és valamilyen szabályozásba vannak-e foglalva.
Szeretnék tudni, hogy meg kell-e tartani az összes pozíciót, ami a javaslatban van, vagy lehete csökkenteni. Nem látták az alap támogatási szerződést.
Rikker Anita Márta pénzügyi referens: Természetesen lehetséges, hogy valamit teljesen
kiszerveznek, mint szolgáltatást. Mivel a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. az
önkormányzat saját cége, így ez meg is oldható. Ha valamit teljesen kiszerveznek, vagy
valamit teljesen a hivatalon belül oldanak meg, az így rendben is van. A kérdésük a kincstár
felé a vegyes megoldásra irányult, hogy ez így lehetséges-e. Ha megkapják erre a választ,
akkor el tudják kezdeni a kalkulációt. A támogatói szerződésben ez így nincsen benne, van
egy sor arról, hogy mennyi a projektmenedzsmentnek az összege. Az, hogy hányan látják el a
feladatot, az a feladat nagyságából is adódhat. Van szabad mozgástér a tekintetben, hogy a
feladatot hány ember lássa el.
Bomba Gábor elnök: A kalkulációra elég az egy hét?
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Rikker Anita Márta pénzügyi referens: A kincstártól azt az ígéretet kapta, hogy szerdáig
megérkezik a válasz. Reméli, hogy szerdáig válaszolnak, mert akkor a jövő heti ülésre el
tudják készíteni a kalkulációt.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További 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 157/2020. (II.24.) határozata
a
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001
azonosítószámú,
„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
Szekszárdon”
című
projekt
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 129/2020. (II.17.)
határozatával kapcsolatos feladat határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a TOP-6.1.516-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Szekszárdon” című projekt keretében a projektmenedzsment
feladatok ellátásával kapcsolatos költségkalkuláció előkészítésének
határidejét, az információk rendelkezésre állását követően határozza
meg.
Határidő:
Felelős:

a
Közreműködő
Szervezet
beérkezését követő Bizottsági ülés
Bomba Gábor elnök

állásfoglalásának

14. napirendi pont:
A Városi Érdekegyeztető Tanács megállapodásának felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(a 77. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Ő az előterjesztést még nem látta.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az előterjesztés nem került kiküldésre.
Bomba Gábor elnök: Megkéri dr. Bodor Adrienn osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse
szóban az előterjesztést.
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a megállapodás
felülvizsgálatára sor került, viszont időközben a Magyar Szakszervezeti Szövetségtől érkezett
egy megkeresés polgármester úr felé, miszerint szeretnének egy konzultációt
kezdeményezni, amelynek során szeretnék áttekinteni a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztető Tanács létrehozásának és működésének feltételeit. Erre a megkeresésre
hivatkozással érkezett az a döntés, hogy javaslatot tenne a napirendi pont levételére.
dr. Molnár Kata jegyző: Elkészült egy tervezet, de az újabb feltételrendszert célszerű lenne a
döntés előtt még meghallgatni.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Városi Érdekegyeztető Tanács
megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést a konzultációs vélemény
megérkezését követően javasolja a Közgyűlésnek megtárgyalni.
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 158/2020. (II.24.) határozata
a
Városi
Érdekegyeztető
Tanács
megállapodásának
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Városi Érdekegyeztető
Tanács megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést a
konzultációs vélemény megérkezését követően javasolja a
Közgyűlésnek megtárgyalni.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

15. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 131/2020 (II.17.) számú határozatának végrehajtásáról
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A KT-Dinamic Kft-vel kapcsolatos előterjesztést a bizottság
a múltkori ülésén tárgyalta. A bizottság akkor úgy döntött, hogy először szeretné megtudni a
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Felügyelő Bizottság véleményét is. A Felügyelő Bizottság határozata megérkezett, és az
előterjesztésben rögzítésre is került. A Felügyelő Bizottság a futárszolgálatra és a pénz-és
értékszállításra vonatkozó szerződés tekintetében a szolgáltatási díj 10 százalékkal történő
emelésére tett javaslatot. A takarítással kapcsolatban arra tett a Felügyelő Bizottság
javaslatot, hogy feladat-ellátási szerződés kerüljön megkötésre, és az egyidejűleg lejáró
szerződések kerüljenek meghosszabbításra. Ezek alapján tisztelettel kéri a bizottságot, hogy
a múlt heti ülésre beterjesztett előterjesztést ennek függvényében tárgyalni szíveskedjen.
Bomba Gábor elnök: Tehát gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint a múlt héten?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen, két dolog volt abban az előterjesztésben. Az egyik,
hogy a külső takarításra vonatkozó, eddig megbízási szerződés formájában történő feladat
önkormányzati kötelező feladatnak is tekinthető, ezért ellátható feladat-ellátási szerződés
formájában is. Ezért arra tettek javaslatot az előterjesztésben, hogy ez kerüljön feladatellátási szerződés formájában megvalósításra. A futárszolgálat és a pénz-és értékszállítás
esetében pedig megbízási szerződés megkötésére van lehetőség. Ezeknek a szolgáltatási díja
a beszerzési eljárás értékhatára alatt van, így az egyik tekintetében egy, a másik esetben
pedig két éves időtartam megkötésére tettek javaslatot. A döntés a tekintetben lenne
sürgős, hogy ezek a szerződések február 29. napjával lejárnak.
Bomba Gábor elnök: A múlt heti határozati javaslatot teszi fel szavazásra, vagyis javasolja,
hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy készítsen elő a KT-Dinamic
Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződést, amely alapján a jövőben a KT-Dinamic
Kft. a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatási
feladatainak átvállalásán kívül az önkormányzati intézmények külső takarítását is, mint az
önkormányzattól átvállalt közfeladatot látná el. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy terjessze elő a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel kötendő feladatellátási szerződést elfogadás céljából a közgyűlés februári rendes ülésére. Javaslatot tesz
arra, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésébe a feladat-ellátási szerződéssel ellátásra kerülő tevékenység támogatásként
való megjelenítésére, továbbá a pénz- és értékszállítás, a futárszolgálat éves díjának a 2019.
évhez képest 10 % mértékű növeléssel való beépítésére. Javasolja, hogy a bizottság a KTDinamic Nonporfit Kft.-vel kötendő futárszolgálat, valamint pénz- és értékszállításra
vonatkozó megbízási szerződéseket fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, valamint, hogy hívja fel a polgármestert a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel
futárszolgálat, valamint a pénz- és értékszállításra vonatkozó megbízási szerződések
aláírására.
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 159/2020. (II.24.) határozata
a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel kötött szerződések felülvizsgálatáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Közgyűlésének

1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő a KT-Dinamic
Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződést, amely alapján
a jövőben a KT-Dinamic Kft. a megváltozott munkaképességű
személyek rehabilitációs célú foglalkoztatási feladatainak
átvállalásán kívül az önkormányzati intézmények külső takarítását
is, mint az önkormányzattól átvállalt közfeladatot látná el.
Határidő:
Felelős:

2020. február 17.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy terjessze elő a KT-Dinamic
Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződést elfogadás
céljából a közgyűlés februári rendes ülésére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésébe a feladat-ellátási szerződéssel ellátásra kerülő
tevékenység támogatásként való megjelenítésére, továbbá a pénzés értékszállítás, a futárszolgálat éves díjának a 2019. évhez képest
10 % mértékű növeléssel való beépítésére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

4. a KT-Dinamic Nonporfit Kft.-vel kötendő futárszolgálat, valamint
pénz- és értékszállításra vonatkozó megbízási szerződéseket
elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. február 17.
Bomba Gábor elnök

5. felhívja a polgármestert a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel
futárszolgálat, valamint a pénz- és értékszállításra vonatkozó
megbízási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester
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16. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 130/2020 (II.17.) számú határozatának végrehajtásáról
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A múlt héten szintén a bizottság előtt volt a fogorvosok
kérése az ügyeleti díj emelése tárgyában. Az előterjesztésben akkor bemutatták, hogy a
hatos számú fogorvosi körzet nem kizárólag Szekszárdra koncentrálódik, hanem még négy
településnek a lakói kerülnek ellátásra. Az előterjesztésben arra tettek javaslatot, hogy
amennyiben a fogorvosi ügyeleti díjak emelésére kerülne sor, akkor e települések esetében
az ellátásért díjat kellene fizetni, mert eddig a szekszárdi önkormányzat vállalta magára e
települések esetében az ügyeleti díjakat. A bizottság a múlt heti ülésén arra hívta fel a
hivatalt, hogy keresse meg az illetékes önkormányzatokat egy 50 százalékos emelési díj
kapcsán a részvétel tárgyában. Ezek a megkeresések az ülés másnapján a települések
számára kimentek. Őcsény Községből február 20. napján érkezett egy válasz, miszerint, ha a
többi település is hozzájárul, akkor ezt a költséget maximum 300.000 forint erejéig tudja
vállalni. Ezt a tájékoztatással egyidejűleg ki is küldték. A mai nap folyamán érkezett Harc
Község önkormányzatától is egy tájékoztatás, amely arról szól, hogy továbbra is biztosítani
kívánják ezt az ellátást. A levélben az is szerepel, hogy a település február 27. napján
tárgyalja a költségvetést, és csak ezt követően tudnak tájékoztatást adni arról, hogy a
fogászati ügyelettel való költségviselésüknek mekkora mértéke lehetséges. Sióagárdról és
Szálkáról még nem érkezett válasz. Ezzel kapcsolatban továbbra is szeretne a bizottságtól
iránymutatást arról, hogy e tekintetben hogyan járjanak el.
Bomba Gábor elnök: Milyen határidő van erre?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Napokon belüli határidő erre nincsen. A kérelem
megérkezett, amelyre valamilyen módon reagálni kell.
Bomba Gábor elnök: Fenntartaná az eredeti módszert. Véleménye szerint meg kellene várni
a települések válaszát a döntés előtt. Javasolja, hogy a bizottság a 130/2020 (II.17.) számú
határozatának végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el, a fogorvosi ügyeleti díjak
emelésével kapcsolatban érdemi döntést az érintett önkormányzatok válaszának
megérkezését követően hozzon. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az érintett önkormányzatok válaszának megérkezést követően terjessze ismételten az
előterjesztést a bizottság elé.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az előterjesztés akkor kerüljön a Közgyűlés elé, ha
megérkezett az összes válasz?
Bomba Gábor elnök: Igen.
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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 160/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és
Városfejlesztési
Bizottságának
130/2020
(II.17.)
számú
határozatának végrehajtásáról szól tájékoztatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a bizottság 130/2020 (II.17.)
számú határozatának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, a
fogorvosi ügyeleti díjak emelésével kapcsolatban érdemi döntést az
érintett önkormányzatok válaszának megérkezését követően hoz. A
bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett
önkormányzatok válaszának megérkezést követően terjessze
ismételten az előterjesztést a bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

Az érintett települések válaszának megérkezését
követő első bizottsági ülés
dr. Molnár Kata jegyző

17. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi az osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Elmondja, hogy a Közgyűlésnek egy át nem
ruházható hatásköréről van szó. Egy lakossági kezdeményezés érkezett, amely arra
vonatkozott, hogy a Parászta utcából nyíló 6803-as helyrajzi számú utat nevezze el a
Közgyűlés Balparászta utcának. A javaslat a hagyományra és az itt használt elnevezésre
hivatkozik, miszerint ezt az utcát egyébként is így hívja mindenki. A helyi rendelet szerint az
út mellett ingatlannal rendelkező tulajdonosokat ilyen esetben megkeresik, és felkérik arra,
hogy az ezzel kapcsolatos javaslataikat osszák meg velük. Erre a megkeresésre a mai napig
nem érkezett válasz. Ezt követően megkeresték a Szekszárdi Civil Kerekasztalt, hogy
nyilvánítson véleményt az elnevezéssel kapcsolatban. A Szekszárdi Civil Kerekasztal szintén
javasolta ennek az útnak a Balparásztaként történő elnevezését.
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Lehet tudni, hogy az átnevezés mekkora költséggel jár az
önkormányzatnak?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ezt forintosítani nem tudja. Költségként
biztosan felmerül az utcatáblának a kihelyezése, illetőleg a házszámtábláknak a legyártatása.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Óriási adminisztratív költsége nincsen akkor ennek?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Nincs.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hány házról van szó?
Bomba Gábor elnök: Lehet, hogy azok tanyák csak, és nem laknak ott.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Hirtelen nem tudja megmondani, de
körülbelül 40 lehet.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat közterület elnevezésére” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 161/2020. (II.24.) határozata
közterület elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat közterület
elnevezésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(74. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Közbeszerzési

Szabályzatának
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ha jól értette, akkor ez az SZMSZ-hez
való alkalmazkodása ennek a szabályzatnak. Megkérdezi az aljegyző asszonyt, hogy szeretnée kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elmondja, hogy átvezetésre kerültek a hatásköri változások a
szabályzatban.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítása” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 162/2020. (II.24.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző asszonyt,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A bizottság döntésének megfelelően került kiírásra ez a
beszerzési eljárás, használva az új alkalmassági feltételekre vonatkozó követelményeket. Az
értékelési szempontrendszer is a bizottság döntése alapján került megküldésre az
ajánlattevők részére. A beérkezett ajánlatok vizsgálatát és értékelését követően az az
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eredmény született, hogy a HQ Info Informatikai Bt tette a legkedvezőbb ajánlatot, ezért azt
javasolja a bizottságnak, hogy ezzel a céggel kössön szerződést ennek a szolgáltatásnak az
ellátására 2020. március 01. napjától kezdődően.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További 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 163/2020. (II.24.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási
munkáinak elvégzésére” 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 1.28.i.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. dönt a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási
munkáinak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a Pazirik Informatikai Kft.
(7100 Szekszárd, Honvéd u. 5.) ajánlattevő ajánlatának
érvénytelenítéséről, mivel a szerződés teljesítésére való
alkalmasságát az ajánlatadással egyidejűleg nem igazolta, a
hiánypótlási felhívás kérésnek nem tett eleget, illetve a
hiánypótlás során nem pontosította, így nem a felhívásban kért
módon adta meg az iparűzési adófizetési kötelezettségének
mértékét.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

2. jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási
munkáinak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő
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HQ Info Informatikai Bt-vel (7100 Szekszárd, Kőrösi CS. S. u.
14/A.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a vállalkozási
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Liebhauser János igazgató

20. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző asszonyt,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok az
előző napirendhez hasonlóak voltak. Jelen esetben a legkedvezőbb ajánlatot az M-Digit Kft.
tette. Ugyanúgy 2020. március 01. napjától tudna az önkormányzat szerződni. Javasolja a
bizottságnak, hogy fogadja el az eljárás eredményét.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 164/2020. (II.24.) határozata
a
„Vállalkozási
szerződés
a
Tolna
Megyei
KSZR
rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által
a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai
eszközök karbantartására” 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 1.28.i.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
„Vállalkozási
szerződés
a
Tolna
Megyei
KSZR
rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő M-Digit Kft-vel (7100 Szekszárd,
Tinódi u. 3/c.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a vállalkozási
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Liebhauser János igazgató
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21. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózatának patkánymentesítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző asszonyt,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A legkedvezőbb ajánlatot az értékelési szempontok alapján a
Fauna-Higiénia Kkt. tette. Az ajánlat érvényes, és mindenben megfelel a követelményeknek.
Ebben az esetben is 2020. március 01. napjával tud szerződni az önkormányzat, amennyiben
jóváhagyja a bizottság.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További 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 165/2020. (II.24.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és
csapadékvízcsatornahálózatának
patkánymentesítésére”
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 1.28.i.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
„Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és
csapadékvízcsatornahálózatának
patkánymentesítésére”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Fauna-Higiénia Kktvel (7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 7.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

tájékoztassa

az

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a vállalkozási
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Ács Rezső polgármester

22. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések
üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző asszonyt,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ebben az eljárásban három ajánlattevő került meghívásra a
bizottság döntése alapján, azonban csak egy pályázó tett ajánlatot. Az ő ajánlata egyébként
érvényes volt, megfelelt mindenben az alkalmassági követelményeknek, amely alapján
javasolja a bizottságnak, hogy a KÖZ-MEG-VILL Kft-vel kössön szerződést szintén 2020.
március 01. napjától kezdődően.
Bomba Gábor elnök: Beszéltek már arról, hogy, lesz majd a minősítő eljárás, amelynek
szeretnék majd díjazni azt, aki mindig tesz ajánlatot.
dr. Mezei László bizottsági tag: A tartalommal kapcsolatban tenne kiegészítést. A tartalmat
folyamatos, rendszeres naplóvezetéssel kontrolálni kellene. 630.000 forintos havi
szolgáltatási díjról van szó. E mögé munkanaplót kellene produkálnia az ajánlattevőnek. A
munkanapló rendszeres vezetését elvárná, amelyet szeretnének havi szinten ellenőrizni. Ha
kell, akkor az ellenőrzést vállalja is.
Bomba Gábor elnök: Van ilyen rendelkezés a szerződésben?
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dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ha úgy dönt a bizottság, akkor lesz.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal a
kiegészítéssel, hogy a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a nyertes ajánlattevő legyen
kötelezve a munkanapló rendszeres vezetésére, amelyet a bizottság erre kijelölt tagja havi
szinten ellenőrizni fog.
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 166/2020. (II.24.) határozata
a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén” 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 1.28.i.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és
díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezőbb ajánlatot tevő KÖZ-MEG-VILL Kft-vel (7100
Szekszárd, Keselyűsi út 2/A.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a vállalkozási
szerződést.
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Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Ács Rezső polgármester

5. úgy dönt, hogy a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a nyertes
ajánlattevő legyen kötelezve a munkanapló rendszeres
vezetésére, amelyet a bizottság erre kijelölt tagja havi szinten
ellenőrizni fog.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bomba Gábor elnök
dr. Molnár Kata jegyző

23. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. isk. energetikai korszerűsítése III” elnevezésű projekt kivitelezésii
feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági
feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A határozati javaslat ki van pontozva.
Látta, hogy kialakult egy szokásjog. Hány tagú a bizottság?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Minimum három tagja kell, hogy legyen, de a közbeszerzési
eljárásról szóló törvény négy féle szakértelmet kíván meg, ezért akár négytagú is lehet. Ha
egy ember több dologhoz is ért, akkor elegendő a három fő.
Bomba Gábor elnök: A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személynek a
közbeszerzési szakértőt javasolná praktikus okokból. Energetikai területhez és építészethez
Rácz Zoltán bizottsági tag ért a legjobban, így őt javasolná.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Mivel a bizottság a döntéshozó, ezért a bizottság tagjai nem
vehetnek részt a bíráló bizottság munkájában.
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben olyan személyt kellene javasolni, aki az energetika
szakterületén jártas.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Kolléga a hivatalból lehet?
Bomba Gábor elnök: Igen.
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dr. Kajos Nikolett aljegyző: Kaló Gábort javasolná. A Stratégiai Tervezési Osztályon ő a
műszaki kolléga. Jellemzően ő szokott lenni a bíráló bizottság tagja.
Bomba Gábor elnök: A pénzügyi és a jogi területen elfogadnák a kialakult szokásjogot.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ebben az esetben a pénzügyi területre Zsiga Mariannt javasolná.
Ő a Számviteli Osztály vezetője. A jogi területre pedig dr. Nagy Csillát javasolná.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Baka I. Ált. isk. energetikai korszerűsítése
III” elnevezésű projekt kivitelezési feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az
alábbiak szerint határozza meg a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak
ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem:
dr. Nagy Csilla
közbeszerzési szakértelem:
dr. Turi Ákos
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem:
Kaló Gábor
pénzügyi szakértelem:
Zsiga Mariann
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 167/2020. (II.24.) határozata
a „Baka I. Ált. isk. energetikai korszerűsítése III” elnevezésű projekt
kivitelezési feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a
benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására
létrehozandó Bíráló Bizottság 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.d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a „Baka I. Ált. isk.
energetikai korszerűsítése III” elnevezésű projekt kivitelezési
feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint
határozza meg a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak
ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak személyét és azok
szakértelmét:
jogi szakértelem:
dr. Nagy Csilla
közbeszerzési szakértelem:
dr. Turi Ákos
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem: Kaló Gábor
pénzügyi szakértelem:
Zsiga Mariann
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Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.
11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(66. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A kiküldött előterjesztéssel
kapcsolatban lenne egy módosító javaslata. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló
5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a Pro Urbe
Szekszárd Emlékplakett kitüntetettjeinek, a Szekszárd Javáért kitüntető cím birtokosainak,
valamint a Közjóért kitüntető díjasoknak a Szekszárd Városi Közlekedési Kártya használatára
való jogosultság ne csak a díj kézhezvételét követő 3 évig, hanem életük végéig járjon.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság javasolja, hogy a rendelet hatályba lépésének évében,
illetve azt megelőzően díjat kapó természetes személyek, szervezetek, jogi személyek
esetében is ezt a szabályozást alkalmazza a közgyűlés. Tehát visszaadnák azt, amit elvett az
előző testület.
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 168/2020. (II.24.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló
5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását
azzal a kiegészítéssel, hogy a Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett
kitüntetettjeinek, a Szekszárd Javáért kitüntető cím birtokosainak,
valamint a Közjóért kitüntető díjasoknak a Szekszárd Városi
Közlekedési Kártya használatára való jogosultság ne csak a díj
kézhezvételét követő 3 évig, hanem életük végéig járjon. A bizottság
javasolja, hogy a rendelet hatályba lépésének évében, illetve azt
megelőzően díjat kapó természetes személyek, szervezetek, jogi
személyek esetében is ezt a szabályozást alkalmazza a közgyűlés.
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Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

25. napirendi pont:
Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba
vételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
igazgatóságvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A bizottság az előterjesztést gyakorlatilag a múlt
heti ülésén már tárgyalta. Az előterjesztés változatlan tartalommal kerül a Közgyűlés elé,
tehát semmilyen új információt nem tartalmaz a múlt heti üléshez képest.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez
szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére” 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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 169/2020. (II.24.) határozata
a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek
önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a temető feltáró
út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba
vételére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Bomba Gábor elnök

26. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdról Bonyhád irányába közlekedő regionális járatok útvonalának
módosítására
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság előző ülésén nem volt
elegendő idő a tagoknak az előterjesztés elolvasására. Gyakorlatilag az útvonal
módosításáról van szó, amelynek vannak előnyei és hátrányai is. Hátránya többek között,
hogy a központnak a leterheltségét növeli. Megkérdezi a megbízott igazgatóságvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A regionális járatok 18 óra után azon az útvonalon
közlekednek, amelyet a Volánbusz Zrt. napközben is szeretne. A Volánbusz Zrt. a
felméréseire hivatkozva úgy gondolja, hogy célszerű lenne napközben is ezen az útvonalon
közlekedtetni ezeket a járatokat. Ez 23 autóbuszt jelentene munkanapokon, hétvégén pedig
14-gyel növekedne a járatok száma. Az előterjesztésben leírták a javaslat előnyeit és
hátrányait is. A 18 óra után közlekedő járatok a gimnáziummal szemközti megállónál állnak
meg jelenleg. Ezt a cég szeretné a Liszt Ferenc utcai megállóhoz áttenni. Ott található a
buszzsilip, a buszok pedig könnyebben ki tudnának jönni ebből a sávból. A társaság április 01.
napjával vezetné be a módosítást.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Már így is elég forgalmas véleménye szerint a város. Ezek a
buszok növelik a füstöt. Semmiképpen sem javasolná a kérelem támogatását. A központból
ki kell terelni a buszokat, nem pedig befelé vinni.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Ezért írták le az előterjesztésbe a javaslat
hátrányait is.
dr. Mezei László bizottsági tag: A városban van egy elképzelés a zöld program
megvalósításáról, és a kerékpárútról is. Ezekhez ez nem passzol. Összeegyeztethetetlen ez a
logika a kérelemmel. Semmiképpen sem támogatja a kérelmet.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a kérelmet.
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 170/2020. (II.24.) határozata
a VOLÁNBUSZ Zrt. útvonal módosítási 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 4.7. pontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a
VOLÁNBUSZ Zrt. útvonal módosítási javaslatát a Szekszárdról
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Bonyhád irányába induló regionális járatok vonatkozásában és a
javaslatban foglaltakat nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

27. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
igazgatóságvezető urat, hogy nem lehet-e egy értékhatárt meghatározni az ilyen jellegű
kérelmekre.
Illés Tamás elnökhelyettes: 165 forintról van szó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem lehetne 10.000 forintot meghatározni minimálisan?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A kiszebáb égetés három négyzetméteren valósul
meg, de a területhasználat véleménye szerint ennél több. Erre az összegre érkezett a
kérelem.
Bomba Gábor elnök: Ha szoktak még ehhez hasonló kérelmek beérkezni, akkor ezt
valahogyan szabályozni kellene.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Ritkán érkezik ilyen összegben kérelem.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ennek van egy közösségteremtő és közösségformáló szerepe.
Ezeket nem kellene közterület foglalási díjjal büntetni. Véleménye szerint az ilyen esetekben
hagyni kellene az egészet. A kerületében szeretne majd bizonyos rendezvényeket szervezni.
Akkor arra is kell majd díjat fizetnie?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Látniuk kell, hogy mi valósul meg a közterületen.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az is megoldás lehetne, ha a 10.000 forint értékhatár
alatti kérelmet az igazgatóság döntené el.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A rendelet ezt nem teszi lehetővé.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Mert az sem lenne jó megoldás, ha 10.000 forintig
mindenkinek fizetnie kellene.
dr. Molnár Kata jegyző: Tudták, hogy milyen összegnek kérik az elengedését?
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dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Igen. Véleménye szerint nehéz ezeket a
kérelmeket tipizálni, ezért az a jó, ha a bizottságnál van ez a hatáskör.
Bomba Gábor elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 171/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
„Fősővárosi” Kör Egyesület farsangi népszokások felelevenítése
keretében történő kiszebáb égetés lebonyolítása kapcsán benyújtott,
a közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet
támogatja, és hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

28. napirendi pont:
Javaslat közétkeztetéshez szükséges zöldségek és gyümölcsök megtermelésére
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri a megbízott
igazgatóságvezető urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A határozati javaslat szerint a bizottság
egyetértene azzal, hogy első ütemben a strandon üzemeltetett konyha ellátásához szükséges
minőségi feldolgozatlan állapotú primer zöldségeknek az előállítása történjen meg az
önkormányzatnak a közreműködésével, és a bizottság felhívná a hivatalt, hogy az ehhez
szükséges berendezések költségeire tegyen javaslatot március 9-i határidővel. A bizottság
ezen kívül még felhívná a hivatalt arra, hogy folytassa tovább az önkormányzati tulajdonban
lévő zártkerti, külterületi ingatlanok részletes felmérését, és a felmérés végeztével tegyen a
gyümölcstermesztésre alkalmasnak ítélt területekre, a termelni javasolt gyümölcsfajtákra,
továbbá a gyümölcstelepítéshez szükséges infrastruktúra becsült költségeire március 16-i
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határidővel. Ezen kívül a bizottság még felhívná a hivatalt, hogy a közétkeztetéshez
szükséges zöldségek és gyümölcsök termesztése, esetleges feldolgozása érdekében vegye fel
a kapcsolatot a városban működő szakiskolákkal, a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal, és
tájékoztassa a bizottságot az egyeztetések eredményéről, szintén március 16-i határidővel.
Bomba Gábor elnök: A fűtőműves üvegháznak a felújítását látta a költségvetésben.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Az a kórházé. Ennek az üvegháznak a használatára
vonatkozóan az önkormányzatnak van egy megállapodása a kórházzal. A korábbi években
végeztek már ott előkészítő munkálatokat.
Bomba Gábor elnök: Utána ezt lehetne használni akár ebben a programban is?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Van ez a magas hozzáadott értékű közmunkaprogram, amely
kifejezetten arról szól, hogy infrastrukturális beruházást lehet belőle csinálni. Tudja, hogy ez
belefér, mert már próbálkoztak ezzel. Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra
azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy vizsgálja
meg, hogy a magas hozzáadott értékű közmunkaprogramba történő bevonás lehetősége
fennáll-e jelen esetben. Nem tudja, hogy ez a pályázat most nyitva van-e, de körülbelül most
indulnak ezek a közmunkaprogramok.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Fóliasátrak után már érdeklődtek, és többet már
meg is néztek. Ezt a virágpalántáknak az előállítása érdekében is szeretnék használni.
Bomba Gábor elnök: De, ha ezt el tudnák számolni, akkor még olcsóbb lenne, ezért érdemes
megnézni.
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 172/2020. (II.24.) határozata
közétkeztetéshez
szükséges
zöldségek
és
gyümölcsök
megtermelésére készített javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a 16/2020.
(I.13.) számú bizottsági határozat végrehajtásáról szóló előterjesztést
és
1. egyetért azzal, hogy I. ütemben a strandon üzemeltetett konyha
ellátásához szükséges mennyiségű, feldolgozatlan állapotú primőr
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zöldségek előállítása történjen meg az önkormányzat
közreműködésével, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
ehhez szükséges berendezések, eszközök – pl. fóliasátor, üvegház
–, esetleges területrendezés költségeire tegyen javaslatot.
Határidő:
Felelős:

2020. március 9.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytassa tovább az
önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti, külterületi ingatlanok
részletes felmérését és a felmérés végeztével tegyen javaslatot a
gyümölcstermesztésre alkalmasnak ítélt területekre, termelni
javasolt gyümölcsfajtákra, továbbá a gyümölcstelepítéshez
szükséges infrastruktúra – terület, talajelőkészítés, kerítés építés,
oltványbeszerzés, stb. – becsült költségeire.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közétkeztetéshez
szükséges zöldségek és gyümölcsök termesztése, esetleges
feldolgozása érdekében vegye fel a kapcsolatot a városban
működő szakiskolákkal, a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal,
és tájékoztassa a bizottságot az egyeztetések eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a
magas hozzáadott értékű közmunkaprogramba történő bevonás
lehetősége fennáll-e jelen esetben.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

29. napirendi pont:
Javaslat szociális célú tűzifa vagy azt pótló brikett alapanyag előállítására
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
igazgatóságvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést. Megjegyzi, hogy
nagyon gondos munka van az előterjesztés mögött.
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dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A zöld járatokra kikészített gallyak vonatkozásában
nem tudják, hogy mekkora mennyiségről van szó. Annyit tudnak, hogy a tavalyi évben az
önkormányzat közreműködésével, a rendkívüli zöld járatról beszállított hulladék, amelyet az
ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Alisca Kft.) szállított be,
280 tonna volt. De ebben az összes zöld hulladék benne van, és csak arra az öt vagy hat
járatra vonatkozik, amelyet az önkormányzat finanszírozott. A többi nyolc járat során
keletkezett hulladék úgy gondolja, hogy ennek még a többszöröse. Azt viszont nem tudják,
hogy ebből a gallyak mennyit tesznek ki.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A jelenlegi géppark 40 tonnáig biztosítja. Mindenképp
meg kell nézni, hogy mekkora áremeléssel lehet ebből például 80-at csinálni. Ennek 50
százalékkal jobb a hő értéke, mint a tűzifának. Ha már 40 tonnát lehet készíteni és átadni a
lakosságnak, akkor azzal is a dupláját biztosítják a tűzifa akcióban. Az Alisca Kft-vel esetleg
össze lehetne fogni, és lehetne gazdasági számítást végezni arról, hogy milyen
időintervallumon belüli ez a megtérülés, hogy mennyibe kerül a géppark és a munkaerő
igény. Ezzel szemben állna, hogy évente mekkora összeget fizetnek ki a tűzifáért.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Ha jól érti, akkor az lenne a koncepció, hogy az
Alisca Kft. bevonásával működjön ez a brikett előállítás?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ez csak egy javaslat lenne, amelyet véleménye szerint
célszerű lenne megnézni. A cégnek van már telephelye. Meg kellene nézni, hogy melyik
önkormányzati cég alkalmas erre. Ő úgy gondolja, hogy az Alisca Kft. a legalkalmasabb, de
meggyőzhető más irányban is.
dr. Varga András
tevékenységnek.

mb.

igazgatóságvezető:

Területigény

mindenképpen

van

a

Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A közmunkásokat is be lehetne fogni.
Bomba Gábor elnök: Az Alisca Kft-nek elvileg van még helye.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A helykeresés kapcsán még nem indultak el.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kint volt ma az Alisca Kft-nél, így látta, hogy ott van egy egészen
nagy terület. Szabó úr több ezer tonnára becsülte azt a mennyiséget, amit fel lehetne
dolgozni. Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy, ha jönne többletbevétel a céghez, mint
például az óbecsei üzletrész eladásából, akkor akár aprítógép vásárlásba is be lehetne szállni.
Nem a laza ágakat szállítanák így, hanem az összeszedett hulladékot azonnal darálnák, és be
lehetne rakni egy szállító autóba. A brikettezés pedig a jelenlegi telepen is jórészt
megoldható lenne. Ez egy elég nagy terület erre.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Véleménye szerint a határozati javaslat első
pontját kellene kiegészíteni azzal, hogy az Alisca Kft. bevonásával kerüljön sor a vizsgálatra.
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Esetleg a pályázati irodákkal lehetne felvenni még a
kapcsolatot, hátha van erre valamilyen pályázati lehetőség. Jó lenne, ha ez már
szeptemberre megvalósulhatna.
Bomba Gábor elnök: Meg lehetne nézni, hogy a Zöld Város Program keretében nem
lehetne-e brikettet venni.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előbb említett közmunkaprogramon belül ezt nem lehet?
Bomba Gábor elnök: Ha velük dolgozik az önkormányzat akkor igen, csak akkor ketté lesz
választva. Nem tudja, hogy szerencsés-e kombinálni, hiszen az előbb elhangzott, hogy a
projektmenedzsment is összezavarodik, ha két tevékenység van. A zöldség- és
gyümölcstermesztés és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális dolgok beleférnek azzal, hogy a
működtetőnek az a feladata, hogy a közmunkaprogramból kapott kicsi pénzt ki kell, hogy
egészítse. Legalábbis ő egy ilyet adott be, amelynek csak forráshiánya volt, de a struktúrája
és a logikája el lett fogadva.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Viszonylag nagy mennyiségű humuszt állítanak elő a
zöldhulladékból az Alisca Kft-nél, amelynek nincs gazdája. Ez a kertészethez igazán kiváló
lenne. Ezzel városi szinten mindenképpen kellene valamit kezdeni. Akár lehetne árusítani a
nagy piacon.
Bomba Gábor elnök: Ezt a kertészethez majd be lehet vonni. Az eredeti határozati javaslatot
teszi fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, amelyet a megbízott igazgatóságvezető úr az előbb
említett.
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 173/2020. (II.24.) határozata
szociális célú tűzifa vagy azt pótló brikett alapanyag előállítására
készített javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a 17/2020.
(I.13.) számú bizottsági határozat végrehajtásáról készült
előterjesztés és
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ALISCA TERRA
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel I. ütemben vizsgálja meg a
közterületi fák gallyazása, esetleges kivágása során keletkező
alapanyag brikettálásának lehetőségeit, készítsen javaslatot a
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brikettáláshoz szükséges berendezések, eszközök költségeire,
telepítésük helyszínére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 23.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy - szükség esetén szakértő
bevonásával - végezze el az önkormányzati tulajdonban lévő
legelőkben, fás területeken, erdőkben található faanyag
elsődleges felmérését.
Határidő:
Felelős:

2020. március 30.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

30. napirendi pont:
Javaslat vezetékjog alapítására és annak ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésére
(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
igazgatóságvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A Sió turisztikai fejlesztése elnevezésű projekthez
kapcsolódó gázelosztó vezeték kiépítésére kerülne sor. Önkormányzati tulajdonban lévő,
kivett út megnevezésű ingatlant érintően szükség van az önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak a hozzájárulására egyrészt a vezetékjog bejegyzéséhez, másrészt pedig a
kártalanítás összegének az elfogadásához. Erről szakértői becslés készült, amely 28.800
forintban állapította meg ennek a kártalanításnak az értékét. 192 m2 nagyságú területet
jelent egyébként, amelyben a védőtávolság is benne van.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További 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 174/2020. (II.24.) határozata
gázelosztó vezeték építéséhez kapcsolódó vezetékjog létesítéséről
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 1.1.18.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a Szekszárd külterület 01633/3 hrsz. tárgyú gázelosztó
vezeték építése kapcsán az önkormányzati tulajdonban lévő
szekszárdi 01633/2 hrsz-ú, kivett út megnevezésű ingatlan
vezetékjoggal való megterheléséhez, 192 m2 terjedelemben.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a polgármestert az engedélyezési eljárásban a vezetékjog
alapítására
és
annak
ingatlan-nyilvántartásba
történő
bejegyzésére vonatkozó megállapodás, a vezetékjogot ábrázoló
területkimutatás és a változási vázrajz aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Ács Rezső polgármester

31. napirendi pont:
Javaslat az állati eredetű melléktermékek gyepmesteri telepre történő beszállítására
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ez most azt jelenti, hogy nincsenek
jelenleg szerződések?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: De vannak, csak az SZMSZ módosítás miatt a
bizottság jóváhagyása szükséges ebben az esetben azért, hogy továbbra is tarthassanak ezek
a befogadások. Minden beszállítóval köt az önkormányzat megállapodást, amelyben
rögzítésre kerül az ellenérték, amelyet a beszállítónak meg kell fizetnie. Ha a bizottság ezt
elviekben támogatná, akkor nem hoznának be minden egyes szerződést a bizottság elé.
Bomba Gábor elnök: Itt az ár a kérdés.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Azt mindig változtatják. Az állati melléktermékeket
Soltra szállítják a feldolgozóba. Ha ott növelik ezt a beszállítói díjat, akkor természetesen az
önkormányzat is emel.
Bomba Gábor elnök: Most nyereséges?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Valamennyi van rajta, de nem sok, körülbelül 10
százalék. De igazából dolog nincs vele.
Bomba Gábor elnök: Mekkora forgalmat jelent ez?
58
0224jkv

dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A többsége ezeknek a szerződéseknek azért jött
létre, mert az állattartó telepnek el kell számolnia az állati hulladékával vagy
melléktermékével, ami keletkezik. .
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint meg kellene állapítani egy minimum díjat a
szerződésben. A 10.000 forint reális lehet?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: 50-100 kilogrammot szállítanak be éves szinten.
Ha 100 kilogrammal számolnak, az éves szinten 10.000 forint.
Bomba Gábor elnök: Akkor 5.000 forintos alapdíjat javasolna.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Azokra is, akik már korábban kötöttek szerződést?
Bomba Gábor elnök: Igen. Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá, hogy a gyepmesteri
telepen található gyűjtőhelyen az önkormányzat állati eredetű melléktermékeket fogadjon
be, tároljon és hívja fel a polgármestert az e tárgyban létrejövő megállapodások aláírására.
Javasolja, hogy a bizottság az állati melléktermékek tárolásával, ártalmatlanításra történő
átadásával felmerülő költségek alapdíját 5.000 forintban határozza meg a korábban
megkötött szerződések esetére is.
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 175/2020. (II.24.) határozata
az állati eredetű melléktermékek gyepmesteri telepre történt
beszállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 5.4. pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a gyepmesteri
telepen található gyűjtőhelyen az önkormányzat állati eredetű
melléktermékeket fogadjon be, tároljon és felhívja a polgármestert az
e tárgyban létrejövő megállapodások aláírására. A bizottság az állati
melléktermékek tárolásával, ártalmatlanításra történő átadásával
felmerülő költségek alapdíját 5.000 forintban határozza meg a
korábban megkötött szerződések esetére is.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök
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32. napirendi pont:
Állásfoglalás Szekszárd Város Közlekedési Kártya kiadására
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint ez a napirendi pont okafogyottá vált. Javasolja, hogy
a bizottság az „Állásfoglalás Szekszárd Város Közlekedési Kártya kiadására” tárgyú
előterjesztésben ne hozzon döntést, tekintettel arra, hogy a kérdés a napirendi pont
megtárgyalásakor okafogyottá vált.
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 176/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárd Város Közlekedési Kártya kiadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az „Állásfoglalás Szekszárd
Város Közlekedési Kártya kiadására” tárgyú előterjesztésben nem hoz
döntést, tekintettel arra, hogy a kérdés a napirendi pont
megtárgyalásakor okafogyottá vált.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

33. napirendi pont:
A Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a jogi és bizottsági
referenst, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (a
továbbiakban: OKSI bizottság) is felvette ezt a kérelmet a mai ülésén a napirendjére, és az
OKSI bizottság is a Szekszárdi Vagyonkezelő kft-hez fordult ezzel a kérelemmel kapcsolatban.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 177/2020. (II.24.) határozata
a Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 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 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva felhívja a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztassa a
bizottságot a jelenleg bérlő nélküli önkormányzati ingatlanokról.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

34. napirendi pont:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Ez az előterjesztés a totálkáros busszal kapcsolatos, amelyre a biztosító
tett egy vételi ajánlatot. A határozati javaslat alapján a bizottság jóváhagyná a könyvtár által
kért nagy értékű tárgyi eszköz selejtezését, és hozzájárulna a nyilvántartásból való
kivezetéséhez. Mivel a kérelemben szereplő ingó vagyon forgalmi értéke meghaladja a
három millió forintot, az értékesítés versenyeztetési eljárás keretében történik, melynek
formájáról a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlója dönt.
Illés Tamás elnökhelyettes: A kérelem nem erről szólt. A biztosító tett egy vásárlási
ajánlatot.
Bomba Gábor elnök: Igen, de mivel három millió forint feletti összegről van szó,
versenyeztetni kell. Ha nem érkezik más ajánlat, akkor el lehet fogadni a biztosító ajánlatát.
Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy egyhetes
versenyeztetési eljárásra kerüljön sor.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 178/2020. (II.24.) határozata
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár által kért nagy értékű tárgyi eszköz selejtezését és
hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Mivel a kérelemben szereplő ingó vagyon forgalmi értéke meghaladja
a 3.000.000,- Ft-ot, a 31/2004. (XII. 1.) rendelet 28. § alapján az
értékesítés versenyeztetési eljárás keretében történik, melynek
formájáról a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlója dönt. A
bizottság a versenyeztetés idejét egy hétben állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök
Liebhauser János igazgató

35. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020 (I.30.)
számú határozatának végrehajtásáról
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiosztásra került. Erről a mai napon hosszas egyeztetés
folyt, amely alapján készült egy szerződéstervezet és egy határozati javaslat. Javasolja, hogy
a bizottság javasolja a polgármester úrnak a szekszárdi 3803/1 és szekszárdi 3803/3 helyrajzi
szám vonatkozásában, a telekalakítási eljárás jóváhagyását az előterjesztés mellékletét
képező változási vázrajz szerinti tartalommal. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a
Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-vel, a ZÖLD Jég Egyesülettel,
valamint az ELEKTROLIT Kft-vel kötendő ingatlanhasználatra és jégcsarnok építésére
vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Javasolja továbbá,
hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés módosítását terjessze a közgyűlés soron következő
ülése elé. A szerződéstervezet véleménye szerint rendben van.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A sportközpont elektromos ellátó rendszerén keresztül
biztosított lesz az áramellátás?
Bomba Gábor elnök: Ezt elvileg megnézték, és nem igényel plusz közművet.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A strand területén, a gépház előtt egy hatalmas
elektromos trafóház lett kialakítva úgy, hogy az új uszodát és a rekreációs központot is ki
tudja majd szolgálni.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A tartalék is működik, úgyhogy sokszoros a biztosítás. Az új
pedig brutális teljesítményre képes.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Könnyen lehetséges, hogy a jégkészítés némi hőmennyiséggel fog
járni. Végig kell gondolni, hogy ezt esetleg át kellene vinni az uszodához, mert ez nem kis
tétel.
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 179/2020. (II.24.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2020 (I.30.) számú határozatának végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. javasolja a Polgármester Úrnak a szekszárdi 3803/1 és szekszárdi
3803/3 helyrajzi szám vonatkozásában, a telekalakítási eljárás
jóváhagyását az előterjesztés mellékletét képező változási vázrajz
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft-vel, a ZÖLD Jég Egyesülettel, valamint az
ELEKTROLIT Kft-vel kötendő ingatlanhasználatra és jégcsarnok
építésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal fogadja el.
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés módosítását
terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

63
0224jkv

36. napirendi pont:
Heket Kft. által, a régi uszoda fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére
benyújtott indikatív ajánlat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A bizottság múlt heti ülésén már jelezte, hogy beérkezett a tervezői
ajánlat 2.870.000 forinttal geodéziai felmérés, épület alaprajzi felmérés, műszaki leírás,
beépíthetőség és parkolás vizsgálat, fejlesztési lehetőség vizsgálata, helyszínrajzi koncepció
terv, alaprajzi koncepció terv és látványtervek tekintetében. Javasolja az ajánlat elfogadását
és a tervezés megrendelését.
dr. Mezei László bizottsági tag: A bizottság munkát akart adni az önkormányzat saját
vállalatának, amelynek az ügyvezetője a piaci árnak az ötszörösét kérné. Ezt akkor értelmezni
kellene úgy, hogy ki szereti a várost, és ki szeretne itt dolgozni, valamint, hogy a város
hogyan ismeri el azokat a személyeket, akik cégeket vezetnek, és amelyek nem dolgoznak, és
nem végeznek érdemi munkát évek óta. Ugyanez a személy ügyvezetőként felveszi a havi
jövedelmét, és nincs semmiféle szerepzavara, hogy nem tesz semmit ezért a pénzért.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a HEKET Kft. által, a régi uszoda fejlesztése
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére benyújtott, a határozat mellékletét képező
indikatív ajánlatot fogadja el, valamint, hogy az ajánlatban foglalt összeg fedezeteként a
2020. évi költségvetés Tartalékkeretét határozza meg. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt a szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig a szerződés
aláírására. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a HEKET Kft. képviselőjének a régi uszoda ingatlan területére
való bejutásához nyújtson segítséget. A Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének
már másfél hete nem sikerül beengednie az épületbe a tervezőt. Ez azért hátráltatja a
bizottság határidejének a betartását. Talán jövő hétre kap időpontot.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A közvélemény kutatásos résszel sikerült már foglalkoznia a
bizottságnak?
Bomba Gábor elnök: Igen, de a papíros ajánlat még nem érkezett meg. Az árak ugyanazok
lesznek, csak nem érkezett még meg az írásbeli ajánlat.
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 180/2020. (II.24.) határozata
a Heket Kft. által, a régi uszoda fejlesztése megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítésére benyújtott indikatív ajánlatról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a HEKET Kft. által, a régi uszoda fejlesztése megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítésére benyújtott, a határozat mellékletét
képező indikatív ajánlatot elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

2. az ajánlatban foglalt összeg fedezeteként a 2020. évi költségvetés
Tartalékkeretét határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. február 24.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban foglalt feladatra
vonatkozóan szerződés elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a polgármestert a 3. pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 10.
Ács Rezső polgármester

5. felhívja a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a HEKET Kft. képviselőjének a régi uszoda
ingatlan területére való bejutásához nyújtson segítséget.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

37. napirendi pont:
Rendkívüli zöldjárat indítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A bizottság a legutóbbi ülésén az Egyebek
napirendi pont keretében foglalkozott érintőlegesen ezzel a kérdéssel, de döntés nem
született. A tavalyi évben a lakosságtól származó zöldhulladéknak a rendszeres gyűjtése
érdekében az önkormányzat megbízta az Alisca Terra Kft-t azzal, hogy rendkívüli
zöldjáratokat indítson. Áprilistól novemberig működik a zöld járat a városban. Havi egy
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alkalommal szállítja el a közszolgáltató a lakosságtól az általa gyűjtött zöldhulladékot. Úgy
észlelték, hogy igen csak megszaporodott a városban a zöld hulladéknak a mennyisége, ezért
ez a havi egy alkalom meg lett duplázva, és júniustól kezdődően átállt a döntés a havi kettő
alkalomra. A plusz gyűjtésnek a kezelési díját az önkormányzat finanszírozta. Az összeggel
kapcsolatban elmondja, hogy 7.000 forint/tonna a kezelési díj, amely mellett van még egy
nettó 10.000 forint/óra szállítási, gyűjtési díj is. Ennek ellenében végezte az Alisca Kft. az
elmúlt évben ezt a tevékenységet, amely éves szinten bruttó öt millió forintot jelent. Ez
mellett az önkormányzat biztosított a lakosság részére biológiailag lebomló zsákokat,
amelynek a költsége 1,8 millió forint volt. Amennyiben ezt is szeretnék a jövőben folytatni,
akkor ez irányba is intézkedni kell. Április 8-án lesz legközelebb zöld járat. A jó időre
tekintettel indokolt lehet egy ezt megelőző szállítás is. Ehhez viszont akkor meg kell bízni az
Alisca Kft-t. Dönthet arról is a bizottság, hogy a tavalyi évhez hasonló gyakorisággal, hat
alkalommal, folytatja ezt a tevékenységet.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A költségvetésbe be lett tervezve?
Gyurkovics János alpolgármester: Benne van.
dr. Mezei László bizottsági tag: Március közepét javasolták egy héttel ezelőtt.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Véleménye szerint időarányosan kellene elosztani
ezt a hat alkalmat.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kötelező szállítás hány alkalmat jelent?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Nyolcat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ehhez jönne még hat plusz járat?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Ez döntés kérdése. Ennek a hat plusz járatnak az
ára minden költséget beleszámolva bruttó hét millió forint.
Bomba Gábor elnök: Ezzel állandóan gond van, véleménye szerint legyen nyolc-nyolc, és
akkor az önkormányzat megduplázza a járatokat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egy évvel korábban 16 volt, amely le lett csökkentve nyolcra.
Így véleménye szerint a 16 járat a mértékadó.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Véleménye szerint az Alisca Terra Kft-nek jobban
kellene reklámoznia a hulladékudvart, mert oda be lehet szállítani a zöldhulladékot is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez nagyon jó gondolat.
Bomba Gábor elnök: A zsákokba nehéz belerakni. A régi rendszer jobb volt, amikor csak
össze kellett kötni az egészet.
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dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Most is lehet kötegelni.
Bomba Gábor elnök: Neki a kötegeltet nem szállították el.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A mennyiségtől is függ. Vagy kötegelve kell kitenni,
vagy a zöld zsákban. Most lesz azért probléma, mert vannak kint fekete zsákok is, amellyel
kezdeni kell majd valamit.
Bomba Gábor elnök: Nyolc alkalmat javasol, mert így visszaállna a régi gyakorlat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezt a javaslatot támogatja.
Bomba Gábor elnök: A lebomló zsákokat hogyan kapták meg a lakosok?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Az Alisca Terra Kft. osztotta ki nekik.
Bomba Gábor elnök: Nyolc alkalmat javasol, mert így minden második héten el lenne
szállítva a zöld hulladék.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A cég ezt a szombati napokon tudja megoldani.
Készíteni fognak egy új naptárt, amelyben benne lesznek a rendkívüli járatok is.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat
márciusi közepi kezdéssel nyolc darab „rendkívüli zöldjáratot” rendeljen meg az Alisca Terra
Nonprofit Kft-től nettó 7.000.- Ft/tonna kezelési díj és nettó 10.000.-Ft/óra szállítási, gyűjtési
díj ellenében a lakosságnál képződő zöldhulladék rendszeresebb gyűjtése érdekében,
valamint ahhoz, hogy az Önkormányzat a zöldhulladék gyűjtéséhez biológiailag lebomló
zsákokat szerezzen be és biztosítson a lakosságnak. Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá,
hogy a szolgáltatási díj, illetve a zsákok beszerzési ára a „Városüzemeltetési kiadások”
terhére kerüljön kifizetésre. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a polgármestert az
Alisca Terra Nkft-vel kötendő szerződés aláírására.
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 181/2020. (II.24.) határozata
a „rendkívüli zöldjárat” indításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.1.20.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
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1. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat márciusi közepi kezdéssel
nyolc darab „rendkívüli zöldjáratot” rendeljen meg az Alisca Terra
Nonprofit Kft-től nettó 7.000.- Ft/tonna kezelési díj és nettó
10.000.-Ft/óra szállítási, gyűjtési díj ellenében a lakosságnál
képződő zöldhulladék rendszeresebb gyűjtése érdekében.
2. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a zöldhulladék
gyűjtéséhez biológiailag lebomló zsákokat szerezzen be és
biztosítson a lakosságnak.
3. jóváhagyja, hogy a szolgáltatási díj, illetve a zsákok beszerzési ára a
„Városüzemeltetési kiadások” terhére kerüljön kifizetésre.
Határidő: 1-3. pont tekintetében: 2020. február 24.
Felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
4. felhívja a polgármestert az Alisca Terra Nkft-vel kötendő szerződés
aláírására.
Határidő: 2020. március 5.
Felelős: Ács Rezső polgármester
38. napirendi pont:
PLP Consult Kft-vel kapcsolatos iratok kiadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
Illés Tamás elnökhelyettes: A költségvetési rendelettervezethez már kértek be néhány
adatot a hivataltól. A korábbi alkalommal a tanácsadói szerződésekről volt szó. Itt
megtalálták a PLP Consult Kft. jogi tevékenységére szóló több szerződését is, viszont nincs
elég információjuk ahhoz, hogy ezt a tevékenységet értelmezni és értékelni tudják. Ezért
javasolja, hogy a bizottság hívja fel a jegyzőt, hogy három munkanapon belül bocsássa a
bizottság rendelkezésére az alábbi dokumentációkat és információkat:
- a PLP Consult Kft-vel az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati
intézmények és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által 2018.
január 01. után kötött valamennyi megbízási szerződést és ezen szerződésekhez
kapcsolódó valamennyi dokumentumot, különösen a teljesítés igazolásokat, a
munkáról készült jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, a kapott javaslatokat és minden
egyéb dokumentumot, vagyis a teljes iratanyagot;
- a tételes listát a megtörtént kifizetésekről, azok dátumával, bruttó összegével, a
tevékenység költségvetési fedezetéről/forrásáról;
Javasolja továbbá, hogy a bizottság ezzel együtt hívja fel a jegyzőt, hogy nyilatkozzon arról,
hogy a kért dokumentumokat teljes körűen adja át a bizottsági tagok részére.
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Bomba Gábor elnök: Az elnökhelyettes által megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 182/2020. (II.24.) határozata
a PLP Consult Kft-vel kapcsolatos iratok kiadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a jegyzőt, hogy
három munkanapon belül bocsássa a bizottság rendelkezésére az
alábbi dokumentációkat és információkat:
 a PLP Consult Kft-vel az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal,
az önkormányzati intézmények és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által 2018. január 01.
után kötött valamennyi megbízási szerződést és ezen
szerződésekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot,
különösen a teljesítés igazolásokat, a munkáról készült
jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, a kapott javaslatokat és
minden egyéb dokumentumot, vagyis a teljes iratanyagot;
 a tételes listát a megtörtént kifizetésekről, azok dátumával,
bruttó
összegével,
a
tevékenység
költségvetési
fedezetéről/forrásáról;
 ezzel együtt felhívja a jegyzőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy a
kért dokumentumokat teljes körűen adja át a bizottsági tagok
részére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
dr. Molnár Kata jegyző

39. napirendi pont:
Takarítás szolgáltatással kapcsolatos további adatszolgáltatás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az eddig beérkezett kérdőíveket már feldolgozta,
megnézte és összerakta. Ez alapján lett pár felvetése. Az első, ami nem feltétlenül
kapcsolódik szorosan hozzá, az lenne, hogy nézze meg a bizottság, hogy mire lett felvéve az
IBIS-TRADE Kft. a mostani beszerzésnél, valamint, hogy az előző közbeszerzésnél az
alkalmazott tanácsadó cég milyen munkát végzett el. Neki a kettő nagyon nagy átfedést
mutat. Meg kellene nézni, hogy milyen plusz információkat kaptak most az IBIS TRADE Kft69
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től. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy a jelenlegi szerződésbe beleférne-e az a kérés, hogy
négyzetméter, illetve az épületek tagoltsága, komplexitása alapján meg legyen állapítva,
hogy mi az az időintervallum, amely egy épület takarításához szükséges. Ezzel kapcsolatban
elmondaná a háttér információt is. Megnézte, hogy a PQS jelenleg hogyan számláz. A
számára homogénnek tűnő épületek között nagy eltérés van. Például a Mérey utcában 94
négyzetmétert egy óra alatt tud kitakarítani, míg a Kadarka utcai szociális központban csak
55 négyzetmétert. Nem járt a helyszíneken, de mind a két esetben szociális központról van
szó, ami neki hasonlónak tűnik, mégis nagy az eltérés. A felnőtt könyvtárban egy óra alatt
133-t végez el, a gyermek könyvtárban csak 79-et. Ha már új közbeszerzés lesz, akkor egy
szakértőnek kellene megmondania, hogy mégis mi az az óra intervallum, amelyet elfogadhat
majd az önkormányzat. Meg kellene nézni a szakértői óra szükségletet, amelyet a terület
nagyság, tagoltság és gépesíthetőség is befolyásol természetesen. Van még egy gondolata,
de nem tudja, hogy ez életszerű és kivitelezhető-e. A vegyszerek beszerzését központosítani
kellene. Esetleg azt kellene még megvizsgálni, hogy ez a javaslat működhet-e. Véleménye
szerint ezen ne keressen a szolgáltató. Az önkormányzat beszerezhetné a szükséges
mennyiséget, amelyet valamilyen szisztéma szerint kellene kiosztani. Ezzel spórolhat az
önkormányzat. Meg kellene nézni, hogy ezzel a javaslattal vétenének-e a jogszabályokkal
szemben. A kérdőívek feldolgozása alapján el tudja mondani, hogy minél nagyobb az
intézmény, annál elégedetlenebb a PQS-el. Egy egytől tízes skálán négy-öt-hat pontot adtak
maximum a cégnek. A kilenc-tíz pont az, ami nemzetközi szinten egyedül elfogadható.
Nemzetközi környezetben ez alatt halálra vannak ítélve a cégek, nem foglalkoztatja őket
senki, és nem is ajánlják tovább őket. A négy-öt pont ezért tényleg eléggé aggasztó. A
válaszok alapján megosztottság van. Valaki szerint jó ez a közbeszerzés, de másik cég kellene,
valaki szívesen átvenné ezt a tevékenységet jóval több órával, mint amit a cég kiszámláz
nekik. Ezek a cégek úgy vélik, hogy még így is jóval olcsóbban el tudnák végezni ezt a
tevékenységet. A cégek boldogabbak a helyi vállalkozókkal, inkább az intézményeknél
nagyobb a fejfájás. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
- nyújtson tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen feladatok elvégzésére szerződött
az Önkormányzat az IBIS-TRADE Kft-vel;
- nyújtson tájékoztatást arról, hogy a 2017. évben, a takarítás szolgáltatás ellátására
lefolytatott közbeszerzést megelőzően, az annak előkészítését végző cég pontosan
milyen munkát végzett el – figyelemmel arra, hogy milyen további információkat
kapott az önkormányzat az IBIS-TRADE Kft-től, amelyet nem tudhatott az előző
közbeszerzés kiírásánál;
- vizsgálja meg, hogy a jelenlegi szerződésbe beleférne-e a következő szempontok
vizsgálata: a négyzetméter, az épületek tagoltsága, komplexitása és gépesítettsége
alapján kerüljön megállapításra, hogy mi az az időintervallum, amely egy épület
takarításához szükséges, tekintettel arra, hogy a bizottság számára homogénnek tűnő
épületek között eltérések vannak;
- vizsgálja meg a vegyszerbeszerzés központosításának lehetőségét.
Bomba Gábor elnök: A Kiss Szabolcs Márk által megfogalmazott határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
További 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 elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 183/2020. (II.24.) határozata
a takarítás szolgáltatással kapcsolatos további adatszolgáltatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy
 nyújtson tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen feladatok
elvégzésére szerződött az Önkormányzat az IBIS-TRADE Kft-vel;
 nyújtson tájékoztatást arról, hogy a 2017. évben, a takarítás
szolgáltatás ellátására lefolytatott közbeszerzést megelőzően,
az annak előkészítését végző cég pontosan milyen munkát
végzett el – figyelemmel arra, hogy milyen további
információkat kapott az önkormányzat az IBIS-TRADE Kft-től,
amelyet nem tudhatott az előző közbeszerzés kiírásánál;
 vizsgálja meg, hogy a jelenlegi szerződésbe beleférne-e a
következő szempontok vizsgálata: a négyzetméter, az épületek
tagoltsága, komplexitása és gépesítettsége alapján kerüljön
megállapításra, hogy mi az az időintervallum, amely egy épület
takarításához szükséges, tekintettel arra, hogy a bizottság
számára homogénnek tűnő épületek között eltérések vannak;
 vizsgálja meg a vegyszerbeszerzés központosításának
lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2020. március 10.
dr. Molnár Kata jegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 20 óra 07 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
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dr. Molnár Kata
jegyző
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