SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-19/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. július 27. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

Illés Tamás elnökhelyettes;
Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
Gulyás Róbert képviselő, bizottsági tag;
dr. Mezei László bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Bomba Gábor elnök;
Csapláros László Károly bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Göttlinger István aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Bomba Gábor elnök távollétében Illés Tamás elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 4 bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes. Az elnökhelyettes az
ülést 16 órakor megnyitja.
Illés Tamás elnökhelyettes: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság mai ülésén. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy érkeztek új napirendi pont
javaslatok, még fél órával az ülés megkezdése előtt is. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére a „Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs 132/22 kV-os
alállomás kapcsolódó 22 kV közcélú hálózat új kivezetés Szedres gerincvezeték összeköttetés
létesítése vonatkozásában” tárgyú, 211. számú írásbeli előterjesztést.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a 211. számú írásbeli előterjesztés napirendre
történő vételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat
tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs 132/22 kV-os alállomás kapcsolódó 22 kV
közcélú hálózat új kivezetés Zomba gerincvezeték összeköttetés létesítése vonatkozásában”
tárgyú, 212. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a 212. számú írásbeli előterjesztés napirendre
történő vételére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jogi átvizsgálásával kapcsolatos ügyvédi megbízási
szerződés” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az „AQUAPLUS
Kft. szerződéses feltételek újratárgyalási kérelme” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ezt a napirendi pontot a bizottság nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalná meg?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nyilvános ülésre tesz javaslatot.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Tájékoztatáskérés a bizottság 254/2020. (III.23.) számú határozatának végrehajtásával
kapcsolatban” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Illés Tamás elnökhelyettes: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban egy jó
gyakorlatot kellene kialakítani, hogy a bizottság tudhassa, hogy a döntéseinek a végrehajtása
hogyan áll.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő napirendet állapította meg.
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c.
pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült engedélyezési tervdokumentáció
jóváhagyására
(208. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás”
keretében a Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban
benyújtott „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítására
(199. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló,
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-7.1.116-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt
keretében ” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
(206. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai
előállítási tevékenységére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapítására
(207. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési
üléseinek, valamint bizottságai üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátására”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
(204. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
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6. napirendi pont:
Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása
feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
(205. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 304/2020. (VI.29.) határozata szerinti beszállítói előminősítő rendszer
előkészítő munkáiról
(192. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Farkas Károly osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat Zöldfelület-karbantartó Csoport használatában lévő eszközök selejtezésére
(193. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten használatában lévő eszközök
selejtezésére
(194. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Lakóhelyi parkolási igazolólapra vonatkozó kérelmek
(200. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására a Szekszárd, Őcsényi hegy 0438/71 hrsz.
ingatlan villamos energia ellátása kapcsán
(210. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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12. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet ideje alatti megjelentetéséhez kapcsolódó nyomdai
tevékenységről való döntés
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
13. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
takarítására” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására
(195. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
14. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Kar Hallgatói Önkormányzata Elnöke kérelmének megtárgyalására
(203. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
15. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme
(196. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger istván aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
16. napirendi pont:
Javaslat „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész szerinti uniós nyílt
eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel lebonyolítandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(197. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Csilla aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
17. napirendi pont:
AQUAPLUS Kft. szerződéses feltételek újratárgyalási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
18. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs 132/22 kV-os alállomás
kapcsolódó 22 kV közcélú hálózat új kivezetés Szedres gerincvezeték összeköttetés
létesítése vonatkozásában
(211. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs 132/22 kV-os alállomás
kapcsolódó 22 kV közcélú hálózat új kivezetés Zomba gerincvezeték összeköttetés
létesítése vonatkozásában
(212. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jogi átvizsgálásával kapcsolatos ügyvédi
megbízási szerződés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
21. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés a bizottság 254/2020. (III.23.) számú határozatának végrehajtásával
kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gulyás Róbert bizottsági tag
Előadó: Gulyás Róbert bizottsági tag

1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c.
pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült engedélyezési tervdokumentáció
jóváhagyására
(208. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi Rozinka Attila
igazgatóságvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést, mert
véleménye szerint elég hosszan le van benne írva minden.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban lenne egy
különvéleménye. Ez egy olyan beruházás, amely még 2017-ben indult. 2017 óta lóg azért,
mert nem sikerült olyan tervet készíteni, amely belefért volna a megpályázott összegnek a
keretébe. Most újra készült egy tervdokumentáció. Ezt azért szeretné egyébként elmondani,
mert a polgármester úr teljesen másról beszél a televízióban rendszeresen. Ezt a
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tervdokumentációt csak azért nem szeretnék megakasztani, mert nagyon az utolsó
pillanatban kapcsolódtak be a pandémia miatt, és nem tudták azokat az egyeztetéseket
lefolytatni, amelyek szükségesek lettek volna. Állítja, hogy ez az épület gazdaságtalanul lett
megtervezve, és gazdaságtalan lesz a fenntartása is. Ha egy épülethez valamilyen oknál fogva
toldani kell, akkor azt nem két oldalról szokták végezni, hanem lehetőleg egyről. Ha egy
épületben vannak ugyanolyan jellegű vizesblokkok, csak az egyiket bölcsődések használják, a
másikat pedig óvodások, akkor ezt a lehető legrövidebb vezetékhálón keresztül kellene
megoldani. Úgy ítéli meg, hogy ezek a szempontok nem lettek leegyeztetve. A jövőben
ezeket az egyeztetéseket mindenképpen szakemberek előtt le kell folytatni, és végig kell
csinálni, mert különben ebből nem jönnek ki jól. Erre PIP-es pénz van. Ha ezt az összeget
nem költik el, akkor bármi másra fel lehetne használni. Nem arról van szó, hogy ezt minden
mennyiségben lehet költeni, hanem arról, hogy ésszerűen kell ezt elkölteni. Ezzel a
fenntartással és megjegyzéssel el fogja fogadni a határozati javaslatot, de csak azért, mert az
utolsó pillanatban van, és nem szeretné megakasztani.
dr. Mezei László bizottsági tag: Erős fenntartással fogja elfogadni ezt a beruházást, mert
erős meggyőződéssel vallja, hogy a szekszárdi önkormányzat pénzeszköz tartalékai, a
jövőbeli befolyó adók olyan veszteséges vállalkozásokat fognak többek között majd
finanszírozni, amelynek sorába most ez az óvoda is becsatlakozik. Kifejezetten rossznak tartja
az előkészítést, és ésszerűtlen megoldásokat lát benne. A műszaki terv nincs a tervezett
létszámhoz alakítva. Erős fenntartásokkal fogja támogatni, csak a város érdeke miatt.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az idő szorításában vergődnek, ezért valamilyen döntésre kell
jutniuk. Javasolja, hogy a bizottság
1. fogadja el a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú
Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült
engedélyezési tervdokumentációt és felkéri a tervezőt a tervezési szerződésben
foglaltak alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére.
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elkészült engedélyezési
tervdokumentáció alapján kérjen be indikatív ajánlatot legalább két kivitelezőtől
15 napos határidővel, olya módon, hogy a kivitelezők alternatív megoldásokat is
javasolhatnak, illetve kérdéseket is tehetnek fel;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módszertani szakértő bevonásával
elkészült kisebb alapterületű alaprajzot a következő ülésen terjessze a bizottság
elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 351/2020. (VII.27.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001
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azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című
pályázathoz tervező által elkészült engedélyezési tervdokumentáció
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság alcím 4.5 pontjában meghatározott hatáskörében
eljárva elfogadja a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült
engedélyezési tervdokumentációt és felkéri a tervezőt a tervezési
szerződésben foglaltak alapján a kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elkészült engedélyezési
tervdokumentáció alapján kérjen be indikatív ajánlatot legalább
két kivitelezőtől 15 napos határidővel, olya módon, hogy a
kivitelezők alternatív megoldásokat is javasolhatnak, illetve
kérdéseket is tehetnek fel;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módszertani szakértő
bevonásával elkészült kisebb alapterületű alaprajzot a következő
ülésen terjessze a bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás”
keretében a Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban
benyújtott „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítására
(199. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
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Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi Rozinka Attila
igazgatóságvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Illés Tamás elnökhelyettes: Sajnálattal látja, hogy a rendelkezésre álló forrás és a tervek
között egy elég nagy eltérés van.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Megint csak problémákról tud beszélni. A Mérey utca nem egy
öreg vezeték. PVC csöves művezetékről van szó. Ahányszor csőtörés van ott, mindig készít
fényképfelvételt a kint dolgozók nem túl nagy szimpátiája mellett. 90 százalékban a
bekötéseknél törik el ez a vezeték. Javasolja a bizottságnak, hogy ezt a határozati javaslatot
csak úgy fogadja el, hogy az E.R.Ö.V Zrt. készítsen szakvéleményt arról, hogy vajon mi lehet
ennek az oka. A Bocskai utcában, „Chicago” környékén, és mindenütt százéves acélcsövek
vannak, amelyek ugyanolyan rosszak, mint ez, mert sokkal több törés keletkezik rajtuk
évente, de ennek valamilyen műszaki oka lehet. A műszaki ok felderítése nélkül a
vezetékcserének semmilyen eredménye sem lesz. Ő legalábbis így gondolja. Hozzáértő
emberekkel kellene ezt a szakvéleményt elkészíteni. Ő nem tartja magát szakértőnek, de úgy
gondolja, hogy ennek a műanyag csőnek nem szabadna ilyen sokszor eltörnie.
Illés Tamás elnökhelyettes: Jogosnak tartja a felvetést, de kérdés, hogy ennek kit tudnának
felelősnek meghatározni. A céget kellene megbízni arra, hogy vizsgálja meg a saját
vezetékrendszerét?
dr. Varga András osztályvezető: A hivatalt kellene felelősnek meghatározni, a hivatal
kellene, hogy beszerezze a szakértői véleményt a cégen keresztül.
Illés Tamás elnökhelyettes: A rendelkezésre álló forrás és az igények között elég nagy
szakadék van, ezért javasolja, hogy a bizottság
1. költségvetési fedezet hiánya miatt a többlet forrás igényt utasítsa el, a „Viziközművek
Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” keretében a
Viziközműrendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciós tárgyban
benyújtott „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázattal
kapcsolatban;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza át a műszaki tartalmat az eredeti
költségvetés lehetőségei szerint és terjessze a bizottság elé augusztus 31-i
határidővel;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezzen be szakvéleményt az E.R.Ö.V
Viziközmű Zrt-től a fittingek gyakori törésével kapcsolatban augusztus 31-i
határidővel.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Szeretne mindenképpen beleszólni ebbe. Tologat a
bizottság minden félét. Ez nem TOP-os pályázat, ahol ki lehet tolni a mérföldköveket és
határidőket. Ez így nem fog befejeződni. Véleménye szerint elég jól le lett írva az
előterjesztésben a projektidőszaktól kezdve minden. Ha most még tovább szabnak
mindenféle határidőket, akkor nem tudják lebonyolítani a közbeszerzést, a kivitelezés pedig
9
0727jkv

egyáltalán nem tud megvalósulni. Ha megvizsgálnak valamit, azt a pályázat kiírójával is
egyeztetni kell. Az E.R.Ö.V Zrt-vel lett leegyeztetve, hogy melyik utcák kerüljenek bele ebbe a
pályázatba. Félő ennél a projektnél, hogy nem lesz már idő.
Illés Tamás elnökhelyettes: A céggel kapcsolatban a Gördülő Fejlesztési Tervvel már elég
sokat foglalkoztak az elmúlt időszakban. Amíg abban nem sikerül valamilyen konszenzusra
jutni, ez rendszeres probléma lesz. Egészen máshogy látják ők ennek a forrásait.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ez egy nagyon egyszerű dolog. Ha a cégnél
nincs olyan szakember, aki meg tudná mondani, hogy mi az oka ennek a rendszeres
törésnek, akkor valami nagyon nagy baj van. Meggyőződése, hogy ezt pár napon belül is
tudnák közölni. Ő nem adna határidőként erre hónapokat. Nem hiszi el, hogy nem tudják,
mert ez annyira durva hiba, amit igenis tudni kell.
dr. Mezei László bizottsági tag: A bizottság nagy valószínűség szerint megértette az
előterjesztést, és feltételezése szerint ennek súlya alapján fognak majd szavazni, és nem
fognak akadályt jelenti az osztályvezető asszony munkájának és a pályázatnak sem.
Támogatni fogják a pályázatot, de párhuzamosan a folyó pályázattal szeretnék tudni, hogy
miért volt 175 törés négy utcában. Ennek nyilvánvalóan nem a gyári műanyagcső az oka,
hanem emberi, kivitelezési problémáról van szó.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A határozati javaslat nem a pályázat támogatásáról
szól. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat a közbeszerzés elindításáról szólna. Az
előbb ismertetett határozati javaslat viszont nem erről szól.
Illés Tamás elnökhelyettes: Nincs még költségvetés hozzá.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ha az osztályvezető asszony úgy érzi, hogy ez zavaró, akkor
kiveszik a határozati javaslatból.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az általuk elkészített határozati javaslatban arra
kértek felhatalmazást, hogy a közbeszerzési tanácsadó elkészíthesse a közbeszerzési
dokumentációt. Erre nagy valószínűséggel augusztus vége felé kerülhet sor. Szakvéleményt
természetesen be tudnak kérni. A cég le fogja írni a véleményét, de nem érti, hogy ez
mennyiben befolyásolja majd a pályázatot.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Alapvetően.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ha ez alapvetően változtatja meg, akkor azt jelenti,
hogy a pályázat kiírójával egyeztetniük kell, és tovább fog csúszni a pályázat.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Itt miről lehet szó? Vagy egy betonvályúba kell tenni ezt az
egészet, és így többet soha nem lesz probléma, vagy pedig olyan rugalmas anyagba kell
ágyazni ezt a csővezetéket, amely meggátolja, hogy a jövőben ugyanilyen rossz legyen. Ha
nem tárják fel a hiba okát, akkor ugyanilyen rossz lesz a jövőben is. A hiba okát fel kell tárni,

10
0727jkv

és ez alapvetően befolyásolja azt, hogy jön-e hozzá plusz tétel, amelyet vállalnia kell majd
valakinek. Ebben tisztán kell látni. Ha nem látnak tisztán, akkor rossz döntéseket hoznak.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Véleménye szerint a tervező szépen leírt mindent, és
minden eshetőséggel számolt is. Ezek szerint a tervezőnek nem hisz a bizottság? Most
készült el egy tervdokumentáció.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem látta a tervdokumentációt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem szeretné, ha össze lenne keverve ez a két tényező, ezért
a döntés előtt ezt mindenképpen tisztázni kellene.
Illés Tamás elnökhelyettes: Szerencsére minden héten tart ülést a bizottság, ezért javasolta
azt, hogy kerüljön átdolgozásra a költségvetés. A pályázatot tudja támogatni, de
többletköltségre nem lát fedezetet. Egyelőre nem látja, hogy a megjelent többletigényt
miből lehetne finanszírozni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Pont erre van az a megoldás, hogy feltételes
közbeszerzést lehet kiírni. Az összegeket nem írták le, de véleménye szerint ebben az
előterjesztésben ezt nem is kellett volna leírni, mert nem oda valók. A kollégái már utána
jártak annak, hogy megvalósítható-e abból az összegből, ami eredetileg bement a
pályázatba. 48 millió forint körüli összegről van szó. Ez támogatási forrásból és a
költségvetésvetésből áll össze. A jelenlegi költségvetésbe be lett állítva több pályázatnak az
önereje is. Ezen kívül van még a Gördülő Fejlesztési Terv rész is. Ennek a háromnak az
összegéből ez a pályázat megvalósítható. A tervezői költségvetés magasabb, mint anno az
eredeti pályázat. Feltételesen lenne kiírva a közbeszerzés. Ha beérkezik a konkrét ajánlat,
akkor addig nem történhet semmi, amíg nem áll rendelkezésre a szükséges összeg.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az eredeti tervben nettó 75 millió forint szerepelt. A tervezői
költségvetés viszont már 104 millió forint. Ezt bruttóba kell átszámolni, mert az ÁFA elúszik.
Ebben az esetben azért több mint 30 millió forintos különbségről van szó.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ezért kerülne feltételesen kiírásra a közbeszerzési
eljárás.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ez egy olyan összeg, amelynek valahonnan biztosítani kell a
fedezetét.
dr. Mezei László bizottsági tag: Támogatja ennek a megindítását.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az elnökhelyettes úr által ismertetett határozati javaslathoz
tartaná magát. Ha nincs rá pénz, akkor nem tudnak mit tenni.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Feltételes közbeszerzési eljárás során később jönnek be az
árajánlatok, és akkor még el lehet dönteni, hogy mi legyen.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Ki hagyta jóvá ezt a tervdokumentációt?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A terveztetés az E.R.Ö.V Zrt-vel egyeztetve történt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt csak azért kérdezi, mert az uszodánál ugyanez történt. Nem
volt ott olyan ember, aki jóváhagyta volna a tervdokumentációt. Valaki ki kellene, hogy
mondja a tervdokumentációra, hogy rendben van, és, hogy nem lesz vele probléma.
Alapvetően ez hiányzik neki. Ő nem tudja rámondani, mert nem vizes szakember. Legyen
valaki, aki felelősséget vállal azért, hogy ez jó lesz a végén. Ez az, amit nagyon hiányol.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A tervezőnek van felelőssége.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De mit érnek a tervezői felelősséggel? Az uszodánál például mire
jutnak vele? Mire jutnak a három millió forintos törzstőkéjű tervezővel több százmillió
forintos kár esetén? Ő ezt nagyon hiányolja, és nem fogja megszavazni soha azt a
tervdokumentációt, amit nem hagynak jóvá.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ettől függetlenül a kért nyilatkozatot be tudják szerezni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ha szükség van rá, akkor a következő ülésre nagyon
szívesen elhívják a tervezőt, hogy kérdéseket tehessen fel neki a bizottság azzal
kapcsolatban, hogy mit, miért pont úgy tervezett.
Illés Tamás elnökhelyettes: Továbbra is az volna a cél, hogy az eredeti költségvetés felé
próbálják szorítani ezt a dolgot, mert eléggé távol vannak egymástól ezek a számok. Az általa
ismertetett határozati javaslatot teszi fel szavazásra, de a határidő legyen augusztus 03.
napja a második és harmadik pont esetében.
dr. Varga András osztályvezető: Kérdés, hogy mit dolgozzon át a hivatal. Vegyenek ki például
300 méter csövet?
Illés Tamás elnökhelyettes: Véleménye szerint erre az előterjesztésre vissza kellene térni a
következő bizottsági ülésen. Az általa ismertetett határozati javaslatot szeretné feltenni
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 352/2020. (VII.27.) határozata
a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható
támogatás” keretében a Viziközmű-rendszerek műszaki állapotának
javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott „Ivóvízvezetékek
cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. költségvetési fedezet hiánya miatt a többlet forrás igényt
elutasítja, a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtható támogatás” keretében a Viziközműrendszerek műszaki
állapotának javítása, rekonstrukciós tárgyban benyújtott
„Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázattal
kapcsolatban;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza át a műszaki
tartalmat az eredeti költségvetés lehetőségei szerint és terjessze
a bizottság elé;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezzen be
szakvéleményt az E.R.Ö.V Viziközmű Zrt-től a fittingek gyakori
törésével kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 03.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló,
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-7.1.116-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt
keretében ” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
(206. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 353/2020. (VII.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Vállalkozási szerződés a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz.
alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű
projekt keretében”” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-7.1.116-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása”
elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Adri-Épker Kft-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

3. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában
álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási
munkáinak elvégzése kapcsán megkötendő szerződés
teljesítéséhez szükséges nettó 801.766,- Ft összeg a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. 2020. évi költségvetéséből legyen biztosítva;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

4. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló,
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak
elvégzése kapcsán megkötendő szerződés teljesítéséhez
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szükséges 6.931.346,- Ft összegű ÁFA a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. 2020. évi költségvetéséből legyen átmenetileg biztosítva;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. július 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. augusztus 5.
Bartal Zoltán ügyvezető

4. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai
előállítási tevékenységére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapítására
(207. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra, azzal a módosítással, hogy a polgármester úr
helyett a társaság ügyvezető igazgatóját kell felkérni a szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 354/2020. (VII.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati
hetilap nyomdai tevékenységének elvégzése” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap
c. önkormányzati hetilap nyomdai tevékenységének elvégzése”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi Nyomda
Kft-vel (7630 Pécs, Üszögi Kiserdő 1/C.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. július 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja az ügyvezető igazgatót az 1. pont szerinti ajánlattevővel
kötendő szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

5. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési
üléseinek, valamint bizottságai üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátására”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapítására
(204. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
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Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 355/2020. (VII.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai
üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátására” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint
bizottságai üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Rádió Antritt
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (7100 Szekszárd, Wesselényi
utca 16.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. július 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása
feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
(205. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés a mai napon került kiküldésre. Ezt a témát már
többször tárgyalta a bizottság. Megbízási szerződés megkötésére kerülne sor az
önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 356/2020. (VII.27.) határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés
strukturális átvilágítása feladatainak ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt arról, hogy a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város
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Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és
szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bodnár
Ügyvédi Irodával - Dr. Bodnár Imre ügyvéddel (7624 Pécs,
Hungária u. 47.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. július 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. augusztus 5.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 304/2020. (VI.29.) határozata szerinti beszállítói előminősítő rendszer
előkészítő munkáiról
(192. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Farkas Károly osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az informatikai osztálytól egy
szép anyagot kaptak a beszállítói előminősítő rendszerrel kapcsolatban. Javasolja, hogy a
bizottság a 304/2020. (VI.29.) határozat szerinti beszállítói előminősítő rendszer előkészítő
munkáiról szóló tájékoztatót fogadja el, egyúttal hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a
tájékoztató alapján a szükséges intézkedések megtételére.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 357/2020. (VII.27.) határozata
a 304/2020. (VI.29.) határozat szerinti beszállítói előminősítő
rendszer előkészítő munkáiról szóló tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 304/2020. (VI.29.)
határozat szerinti beszállítói előminősítő rendszer előkészítő
munkáiról szóló tájékoztatót elfogadja, egyúttal felhívja a
Polgármesteri Hivatalt a tájékoztató alapján a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök
Farkas Károly osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat Zöldfelület-karbantartó Csoport használatában lévő eszközök selejtezésére
(193. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi volt jellemző ennek a gépnek az elhasználódására? Négy
és fél év alatt el tudott használódni a gép.
dr. Varga András osztályvezető: Négy éve vásárolták a gépet az Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től, de használtan. 2004-es évjáratú gépről van szó,
amelyet egyébként már évek óta nem használnak, és amely már javíthatatlan.
Illés Tamás elnökhelyettes: Van elképzelés a pótlására?
dr. Varga András osztályvezető: Vásárolt már az önkormányzat e helyett más gépet.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 358/2020. (VII.27.) határozata
Zöldfelület-karbantartó Csoport használatában lévő eszközök
selejtezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján
1. dönt arról, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
- a Zöldfelület-karbantartó Csoport tevékenységéhez használt, a
mellékelt selejtezési jegyzéken szereplő - kis- és nagyértékű tárgyi
eszközök selejtezésre kerüljenek;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 31.
Tamási Anna igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten használatában lévő eszközök
selejtezésére
(194. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 359/2020. (VII.27.) határozata
Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten használatában lévő
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eszközök selejtezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján
1. dönt arról, hogy a Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten
tulajdonában lévő a határozat mellékletét képező selejtezési
jegyzéken szereplő kisértékű tárgyi eszközök selejtezésre
kerüljenek;
Határidő:
Felelős:
2.

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
tárgyi eszköz nyilvántartásból vezesse ki e jegyzéken szereplő
eszközöket.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Lakóhelyi parkolási igazolólapra vonatkozó kérelmek
(200. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Véleménye szerint ezzel a
témával kapcsolatban egy viszonylag méltányos megoldást fogadott el a Közgyűlés
korábban, amelynek következtében egy elég széles kör kap kedvezményt, így az
előterjesztésben szereplő intézmény is.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nyilván vannak eszközök a lehetőség visszaélésének
ellenőrzésére. A hivatal véleménye szerint jól el tudja látni ezt a feladatot. Úgy gondolja,
hogy megfelelő objektív elbírálás után részesülnek emberek ebben a kedvezményben. A
mértéktartás kell, hogy irányadó legyen.
dr. Varga András osztályvezető: A szabályozásnak pont az a lényege, hogy forgás legyen a
parkolókban a kétórás övezetben, és ne várakozzanak ott egész nap bizonyos gépjárművek,
valamint, hogy az ott lakók érdeke is figyelembe legyen véve. A közelben ott van egyébként
az Interspar, amelynek a parkolója teljesen korlátozásmentesen használható.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa az első kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
22
0727jkv

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 360/2020. (VII.27.) határozata
lakóhelyi parkolási igazolólapra vonatkozó kedvezmény egyedi
elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eljárva megtárgyalta Dr. Szekeres István által benyújtott
kérelmet, és nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bartal Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgató

Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság ne támogassa a Nemzeti Művelődési
Intézet Tolna Megyei Igazgatósága által benyújtott kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 361/2020. (VII.27.) határozata
lakóhelyi parkolási igazolólapra vonatkozó kedvezmény egyedi
elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eljárva megtárgyalta a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna
Megyei Igazgatósága által benyújtott kérelmet, és nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bartal Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgató
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11. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására a Szekszárd, Őcsényi hegy 0438/71 hrsz.
ingatlan villamos energia ellátása kapcsán
(210. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 362/2020. (VII.27.) határozata
a Szekszárd, Őcsényi hegy 0438/71 hrsz. ingatlan légkábeles
villamos energia ellátásához szükséges tulajdonosi nyilatkozat
megadásáról
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 1.1.18.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben felhívja a
polgármestert az előterjesztés mellékleteként csatolt tulajdonosi
nyilatkozat engedélyezési eljárásban történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet ideje alatti megjelentetéséhez kapcsolódó nyomdai
tevékenységről való döntés
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy a pandémia alatti tevékenységgel
kapcsolatban beszéltek egymással a felek, amelyet követően megszületett a közgyűlési
döntés a tevékenység jóváhagyásáról és átszállásáról. Most pedig ki lenne fizetve az az
összeg, amely a szabályok szerint jár nekik.
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Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 363/2020. (VII.27.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet ideje alatti megjelentetéséhez
kapcsolódó nyomdai tevékenységről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. dönt a Szekszárdi Vasárnap megnevezésű hetilap - veszélyhelyzet
kezdetétől a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 406/2020. (VI.25.) számú határozatában a kiadási
feladatok ellátásáért felelős Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére
történő átszállásának időpontjáig - a Szekszárdi Nyomda Kft. nyomdai
munkái ellenértékének megfizetésére vonatkozó megállapodás
megkötéséről a határozat mellékletét képező tervezet szerinti
tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester

13. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
takarítására” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására
(195. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az eredeti szerződés
augusztus 20. napjáig szól. Jelenleg kidolgozás alatt vannak az új műszaki és egyéb
paraméterek, amelyek alapján kiírásra kerül majd az új közbeszerzési eljárás. Annak
érdekében, hogy az élet ne álljon meg, a sikeres és eredményes közbeszerzési eljárás
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lebonyolításáig célszerűnek látszik a mostani szerződésnek a meghosszabbítása. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 364/2020. (VII.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának takarítására” tárgyú vállalkozási
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. j)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának takarítására” tárgyú vállalkozási
szerződés módosítását a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 21.
Ács Rezső polgármester

14. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Kar Hallgatói Önkormányzata Elnöke kérelmének megtárgyalására
(203. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 365/2020. (VII.27.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Önkormányzata Elnökének kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. hozzájárul
ahhoz,
hogy
a
Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Hallgatói Önkormányzata a 2020. augusztus 27. napján délután 14
órától 20 óráig tartó rendezvénye során a Szekszárdi Családbarát
Strand és Élményfürdőt díjmentesen használja;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme
(196. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger istván aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Örömmel látja, hogy a
sportágak között kialakult egy párbeszéd. Tekintettel a most szerdai kormányzati
bejelentésekre is, most még azt sem lehet tudni, hogy ez a rendezvény egyáltalán
megtartható lesz-e. Javasolja, hogy a bizottság a Kosárlabda Sport Club Szekszárd 2020.
szeptember 17-19. között megrendezésre kerülő 51. Sió Kupa Női Nemzetközi Kosárlabda
Torna rendezvénye vonatkozásában későbbi ülésen határozzon.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 366/2020. (VII.27.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd 2020. szeptember 17-19. között megrendezésre kerülő 51.
Sió Kupa Női Nemzetközi Kosárlabda Torna rendezvénye
vonatkozásában későbbi ülésen határoz.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

16. napirendi pont:
Javaslat „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész szerinti uniós nyílt
eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel lebonyolítandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(197. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Csilla aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy az ajánlatkérő konzorcium javasolt tagjai a
következőek legyenek:
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal



Szekszárd 1.sz. Óvoda Kindergarten



Szekszárd Gyermeklánc Óvoda



2.sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi



Wosinszky Mór Megyei Múzeum



Szekszárdi Közművelődési Kft.



Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár



Városi Bölcsőde



Szekszárd MJ Város Önkormányzata Szociális Központja



Szekszárdi Sportközpont Nkft.



Alisca Terra Kft.
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KT Dynamic Kft.



Szekszárdi Vízmű Kft.



Szekszárdi Ipari Park Kft.



Szekszárdi Távhő Szolgáltató Kft.



Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 367/2020. (VII.27.) határozata
a „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész
szerinti uniós nyílt eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel
lebonyolítandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
dokumentációjának elkészítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt a „Villamos energia beszerzése” tárgyban, a Kbt. Második
Rész szerinti uniós nyílt eljárásban kiírandó elektronikus
árlejtéssel lebonyolítandó- közbeszerzési eljárás előkészítéséről;
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Bomba Gábor elnök

2. dönt a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárásnak az alábbi együttműködésében való lefolytatásáról;
Az ajánlatkérői konzorcium javasolt tagjai:
Szerződő fél

Székhelye

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Szekszárd Megyei Jogú
Város
Polgármesteri
Hivatal
Szekszárd 1.sz. Óvoda
Kindergarten

7100 Szekszárd, Béla Király tér
8.
7100 Szekszárd Béla Király tér
8.
7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
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Szekszárd Gyermeklánc
Óvoda
2.sz. Óvoda, Bölcsőde és
Családi Napközi
Wosinszky Mór Megyei
Múzeum
Szekszárdi
Közművelődési Kft.
Tolna Megyei Ilyés
Gyula Könyvtár

7100 Szekszárd, Perczel Mór u.
2.

Városi Bölcsőde

7100 Szekszárd, Arany J. u. 16.

7100 Szekszárd, Mérey u 37-39.
7100 Szekszárd, Szent István tér
26.
7100 Szekszárd, Szent István tér
10.
7100 Szekszárd, Széchenyi
István utca 51.

Szekszárd MJ Város
Önkormányzata
7100 Szekszárd, Mérey u 33-37.
Szociális Központja
Szekszárdi Sportközpont
Nkft.
Alisca Terra Kft.
KT Dynamic Kft.
Szekszárdi Vízmű Kft.
Szekszárdi Ipari Park Kft.
Szekszárdi
Távhő
Szolgáltató Kft.
Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.
3. felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy az 1. pont szerinti eljárást a
közbeszerzési tanácsadó közreműködésével készítse elő, készítse
el az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt az
előterjesztés szerinti tartalommal.
4. felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy a részvevőkkel a részvételi
szándékukról egyeztessen és az együttműködési megállapodást
készítse el;
5. felhívja a polgármestert és a résztvevő cégek ügyvezetőit az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester, ügyvezetők

17. napirendi pont:
AQUAPLUS Kft. szerződéses feltételek újratárgyalási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
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Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
Illés Tamás elnökhelyettes: Ez egy végtelen történet.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Csak, hogy mindenkinek világos legyen, elmondja, hogy az eredeti
szerződéses határidő tavaly májusban lejárt. A módosított határidő novemberben járt le.
Megrendeltek egy szakértői véleményt az épületnek a műszaki állapotával és azokkal a
problémákkal kapcsolatban, amelyeket tapasztaltak az épületen. Egy szakértő kell, hogy
megállapítsa, hogy ez mennyire felel meg a tervdokumentációnak és a városnak.
Polgármester úr a pandémia helyzetre való tekintettel április 29-én ennek ellenére, a
szakértői vélemény ismerete nélkül szerződésmódosítást kötött a céggel. A cég ebben a
módosításban vállalta, hogy június 15. napjáig elkészíti azt a fúrást, amelyről most itt szó
van. A fúrást a cég nem készítette el, és gyakorlatilag nem dolgozott az épületen. Nemrég
hoztak egy határozatot, amelyben sérelmezték ezt, és javasolták a szerződés felbontását. A
bizottság véleménye szerint ez a szerződés semmis, mert nem a pandémia miatt lett
megkötve. A cég gyakorlatilag semmit sem csinál. A szakértő a szakvéleményében nem foglal
tisztességesen állást. Amivel megbízták a szakértőt, arra nem válaszol. A BMSK Zrt., mint a
műszaki teljesítésért felelős, minisztérium által kinevezett szervezet is elismerte ezt, és
megállapította, hogy a szakértői vélemény nem ad választ minden kérdésre. Ennek ellenére a
cég most kvázi fenyegeti az önkormányzatot. Ez az egész ügy sokkal súlyosabb annál, mint,
hogy a cégnek ezeket a próbálkozásait ők lenyeljék. Semmilyen körülmények között sem
tartja etikusnak ezt az egészet.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ez az anyag szombat délután került kiküldésre, amely az alapos
felkészülést nem segíti. Lassan ez az oda-vissza zsarolás követhetetlenné válik, és senki sem
tudja, hogy mikorra fog ez az uszoda elkészülni. Javasolja, hogy a bizottság
1. állapítsa meg, hogy az Aquaplus Kft. anyaga 2020. július 25. (szombat) 14 órakor
került kiküldésre a bizottság számára;
2. állapítsa meg, hogy a szerződéssel kapcsolatos közgyűlési döntés alapján jelenleg is
van lehetőség teljesítésre és kifizetésre, ezért az ezzel kapcsolatos akadályközlés nem
megalapozott;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fentiekről tájékoztassa a kivitelezőt;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vállalkozó követelései és határidő
felmondásával kapcsolatos jogi álláspontját alakítsa ki, különös tekintettel a
kötbérezési lehetőségekre, és nyújtsa be a bizottság számára;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a BMSK Zrt-től, mint műszaki ellenőrtől és
lebonyolítótól kérjen be nyilatkozatot az alábbiakkal kapcsolatban, és nyújtsa be a
bizottság számára:
- Milyen készültségi fokban van most a beruházás?
- Milyen minőségben készült el, van-e javítandó rész a kivitelezés folytatása előtt,
illetve azzal párhuzamosan?
- Milyen értékben fogadható el a vállalkozó teljesítése?
- Milyen új előre nem látható körülmény merült fel 2020. április 29. óta, ami
indokolja a vállalkozó újabb szerződéses határidő-módosítását?
6. hívja fel a polgármestert, hogy a kivitelezővel a kérésnek megfelelően az
egyeztetéseket kezdje meg a tekintetben, hogy milyen új határidőt javasol.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Alpolgármester urat szeretné megszólítani azzal a
szándékkal, hogy mind a ketten felügyelőbizottsági tagok a Szekszárdi Városfejlesztési Kftnél. A társaság ügyvezetője mondott néhány korrekt információt ezzel a beruházással
kapcsolatban, amelyet ezúton is szeretne neki megköszönni. Az ügyvezető tájékoztatása és a
levélben leírtak alapján úgy gondolja, hogy nincs szükség még egy olyan rossz beruházásra,
amely minden évben százmillió forintos veszteségeket fog okozni, vagy műszakilag
alkalmatlan lesz. Az ügyvezető igazgató úr hangsúlyozott egy kérdést, miután nem túl
kulturált módon megszólította őt. Az igazgató úr szerint ez a csapat alkalmatlan ennek a
beruházásnak a befejezésére. Ő elfogadja az ügyvezető szakvéleményét. Alpolgármester úr
biztosan emlékszik még arra, hogy a Babits beruházásnál is, ahol szintén hasonló munkák
voltak, az ügyvezető célzott arra, hogy nem volt már pénze a kivitelezőnek. Tetőt kellett
volna építeni, de, mivel nem volt erre pénze, ezért hőszigetelést kezdett el a Babitson.
Kialakult egy olyan állapot, amelyről alpolgármester úr is tud, hogy 19 millió forintért kellett
a vizet elvezetni 14 hónapig. A bizottság olyan beruházást nem szeretne, amely örökös
veszteséget okoz a városnak. Alpolgármester úrnak, mint aláírónak, nyilván van egy olyan
jogosultsága, hogy felhívhatja a polgármester úr figyelmét arra, hogy a bizottság nem
szeretne lehetetlen dolgokat. A bizottság tagjai nem a saját érdekeik miatt nyilatkoznak úgy,
ahogy szoktak, hanem azért, mert aggódnak. Szeretné, ha alpolgármester úr jelezné, hogy a
bizottság fokozottan aggódik. Az erkölcsi fenyegetés pedig különösen nevetséges. Elfogadja
az ügyvezető véleményét, miszerint ez a társaság ezzel a felkészültséggel, pénzeszközökkel
és emberek hiányával alkalmatlan a beruházás befejezésére. A jegyzőkönyvek szerint ez a
társaság 2021. áprilisára építészeti munkát tervez.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy ezeket az átiratokat összeszedte. Magát a
törzslevelet akkor kapta meg, amikor az elnök úr is. Úgy érezte, hogy olyan új információs
elem van benne, amit a bizottság elé kell hozni. Ezért hozott ide egy atipikus előterjesztést,
amelynek még számozása sincsen. Ez a jellegénél fogva nem tűrt halasztást, ezért elnézést
kér, ilyen többet nem lesz, de ki vannak szolgáltatva a beszállítóknak.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Abszolút korrektnek tartja, hogy a levél át lett küldve.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az általa megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 368/2020. (VII.27.) határozata
az AQUAPLUS Kft. szerződéses feltételek újratárgyalási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
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1. megállapítja, hogy az Aquaplus Kft. anyaga 2020. július 25.
(szombat) 14 órakor került kiküldésre a bizottság számára;
2. megállapítja, hogy a szerződéssel kapcsolatos közgyűlési döntés
alapján jelenleg is van lehetőség teljesítésre és kifizetésre, ezért
az ezzel kapcsolatos akadályközlés nem megalapozott;
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2.) pont szerintiekről
tájékoztassa a kivitelezőt;
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vállalkozó követelései és
határidő felmondásával kapcsolatos jogi álláspontját alakítsa ki,
különös tekintettel a kötbérezési lehetőségekre, és nyújtsa be a
bizottság számára;
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a BMSK Zrt-től, mint
műszaki ellenőrtől és lebonyolítótól kérjen be nyilatkozatot az
alábbiakkal kapcsolatban, és nyújtsa be a bizottság számára:
 Milyen készültségi fokban van most a beruházás?
 Milyen minőségben készült el, van-e javítandó rész a
kivitelezés folytatása előtt, illetve azzal párhuzamosan?
 Milyen értékben fogadható el a vállalkozó teljesítése?
 Milyen új előre nem látható körülmény merült fel 2020.
április 29. óta, ami indokolja a vállalkozó újabb szerződéses
határidő-módosítását?
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

6. felhívja a polgármestert, hogy a kivitelezővel a kérésnek
megfelelően az egyeztetéseket kezdje meg a tekintetben, hogy
milyen új határidőt javasol.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

18. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs 132/22 kV-os alállomás
kapcsolódó 22 kV közcélú hálózat új kivezetés Szedres gerincvezeték összeköttetés
létesítése vonatkozásában
(211. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztést nemrég kapta meg a bizottság, de véleménye
szerint egyértelmű, hogy miről van szó benne. Az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 369/2020. (VII.27.) határozata
az E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22kV közcélú hálózat új
kivezetés Szedres gerincvezeték létesítéséhez szükséges tulajdonosi
nyilatkozat megadásáról
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 1.1.18.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva az E.ON
Mözs alállomás kapcsolódó 22kV közcélú hálózat új kivezetés
Szedres gerincvezetékhez létesítése kapcsán felhívja a polgármestert
az engedélyezési eljárásban – kártalanításra történő igény
fenntartása mellett - a tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester

19. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs 132/22 kV-os alállomás
kapcsolódó 22 kV közcélú hálózat új kivezetés Zomba gerincvezeték összeköttetés
létesítése vonatkozásában
(212. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Illés Tamás elnökhelyettes: Az előterjesztést nemrég kapta meg a bizottság, de az előző
napirendi ponthoz hasonlóan itt is egyértelmű minden. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 370/2020. (VII.27.) határozata
az E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22kV közcélú hálózat új
kivezetés Zomba gerincvezeték létesítéséhez szükséges tulajdonosi
nyilatkozat megadásáról
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 1.1.18.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva az E.ON
alállomás kapcsolódó 22kV közcélú hálózat új kivezetés Zomba
gerincvezeték létesítése kapcsán felhívja a polgármestert az
engedélyezési eljárásban – kártalanításra történő igény fenntartása
mellett - a tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester

20. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jogi átvizsgálásával kapcsolatos ügyvédi
megbízási szerződés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
Illés Tamás elnökhelyettes: A szekszárdi Sportközpont Közhasznú nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója megküldte a bizottság tagjai részére a társaság átvilágításával kapcsolatos
szerződést. Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a Szekszárdi Sportközpont NKft. átvilágításával kapcsolatos szerződésnek
a megkötését;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 371/2020. (VII.27.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jogi
átvizsgálásával kapcsolatos ügyvédi megbízási szerződésről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja a Szekszárdi Sportközpont NKft. átvilágításával
kapcsolatos szerződésnek a megkötését;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2020. július 28.
dr. Molnár Kata jegyző

21. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés a bizottság 254/2020. (III.23.) számú határozatának végrehajtásával
kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gulyás Róbert bizottsági tag
Előadó: Gulyás Róbert bizottsági tag
lllés Tamás elnökhelyettes: Gulyás Róbert képviselő úrnak hiányérzete támadt, mert a
bizottság szeretett volna egy pályázatot a hivatal által megindíttatni. Szeretné megkérni a
képviselő urat, hogy mondja el, hogy mi is volt a konkrét kérdés ebben az esetben.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Beszámolót szeretne kérni arról, hogy a 2020. március 23-i
ülésen hozott, az Országos Bringapark elnevezésű programmal kapcsolatban hogyan áll a
pályázat benyújtása.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Melyik határozatszámról van szó?
Gulyás Róbert bizottsági tag: A 254/2020. (III.23.) számú határozatról.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ez a határozat nem a pályázatnak a benyújtásáról
szólt, hanem arról, hogy a hivatal vizsgáljon meg több mindent, és a vizsgálat eredményét
vigye vissza a bizottság következő ülésére. Ekkor már tartott a pandémia. Erről a pályázatról
azt kell tudni, hogy 50 százalékos önerőt igényel. Mivel önerőről van szó, ezért közgyűlési
határozat szükséges hozzá. A pályázat nem került benyújtásra, mert egyrészt nagy önerő
kellett volna hozzá, másrészt nem volt a kezükben közgyűlési határozat.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A pandémia alatt a közgyűlést a polgármester úr
helyettesítette. Tehát ő döntött, vagy éppen nem döntött erről.
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nem döntött erről.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Április 24. volt a pályázat benyújtásának a határideje. Tudta,
hogy a pályázat nem került benyújtásra, mert nagyon sokan megkeresték ezzel
kapcsolatban. Tehát a polgármester úr döntött így.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mekkora önerőre lett volna szükség?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A pontos összeget most nem tudja megmondani.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Ő nem a dolgozókat hibáztatja, de nagyon sokan vártak erre a
pályázatra. Két biciklis egyesület is megkereste ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint azért
erről kellett volna egy tájékoztatást kapniuk a polgármester úrtól.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nézi közben a költségvetést, 13,5 millió forint lett
volna, amelynek a fele lett volna az önerő.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hatmillió forint nem nagy összeg.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Sok kicsi sokra megy.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A TolnaTáj Televízióra lényegesen többet költött a város a
veszélyhelyzetben.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Ez a pályázat szorosan kapcsolódik a sporthoz. Ezt a
helyzetet maximálisan felháborítónak tartja. Nem született döntés egy ilyen nem nagy
volumenű pályázatról. Arról pedig, hogy nem született döntés, még értesítést sem kaptak. Itt
emberek dolgoztak azon, hogy ez a pályázat feléledjen és elinduljon, ennek ellenére nincs
visszajelzés sem. Nekik nagyon nehéz lesz odaállni a 40-50 fiatal elé, és közölni velük, hogy ez
most elúszott.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ők dolgoztak rajta.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Gondolta, hogy a hivatal is dolgozott rajta.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Nem mondták, hogy a hivatal nem dolgozott rajta, viszont ez
véleménye szerint nem nagy összeg lett volna. Az a baj, hogy ezt teljesen idegenektől kellett
megtudnia. Minden más szervezet tudta már, hogy ez nem lett beadva, de a bizottság erről
nem lett értesítve.
dr. Mezei László bizottsági tag: Számukra ez azért fontos, mert a képviselő urak nyilván úgy
nyilatkoznak, hogy ne legyen ebben ellentmondásos helyzet.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Akkor kérdezni kellene őt és a többieket is.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Ők nem a felelősöket keresik, csak válaszokat szeretnének
kapni. Ha valami nem megy, akkor egy képviselő nyilván nem vállalja be, és elterjesztik, hogy
mi ennek az oka. Ha egy programban szerepel ez a beruházás, akkor minimum szükségük
lenne annyira, hogy szóljanak nekik erről. Nem a hivatal dolgozóit hibáztatják.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nagyon szívesen válaszol bárkinek pályázati szakmai
kérdésekben, ha megkeresik őt. Elmondja, hogy mit hogyan lehet, és hogyan állnak a
pályázatok. Ő azt hiányolja, hogy őt soha nem kereste meg senki. Javítja az általa
elmondottakat azzal, hogy szinte soha nem kereste meg őt senki sem. Szívesen válaszol
bármilyen kérdésre annak érdekében, hogy ne menjen ki olyan kommunikáció, ami nem
igaz.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné megkérdezni alpolgármester urat arról, hogy hol
tűnt el ez az egész, mert a hivatal dolgozott, a képviselők pedig szerették volna ezt.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ebben a négyhónapos rendkívüli helyzetben sok minden eltűnt.
Gyurkovics János alpolgármester: Utánanéz ennek, és utána tájékoztatni fogja a bizottságot
erről legkésőbb holnap.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezt megköszönné.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Ezek szerint a forráshiány volt az ok?
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem, mert csak hatmillió forintot jelentett volna.
dr. Varga András osztályvezető: Nem szeretne másnak a nevében nyilatkozni, de áprilisban
véleménye szerint felelősségteljesen még nem tudta senki sem, hogy ez a pandémia hova
vezet, és milyen költségeket kell még átcsoportosítani, zárolni, félretenni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egy 19 milliárd forintos költségvetésben hatmillió forint lett
volna erre.
Illés Tamás elnökhelyettes: Megköszöni a tájékoztatást. Véleménye szerint ki kell találni egy
jó megoldást a határozatok végrehajtásának követésére, mert elég nehéz sokszor úgy
felelősségteljes döntést hozni, hogy a többségben levő frakció információhiányban szenved.
Megköszöni mindenkinek a részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnökhelyettes a nyilvános ülést 17 óra 20
perckor berekeszti..
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K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Illés Tamás
elnökhelyettes

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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