SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-25/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. szeptember 14. (hétfőn) napján 16 órakor Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Illés Tamás elnökhelyettes;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Letenyei Hédi közbeszerzési referens;
Dési Ildikó közbeszerzési referens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Ladányi Roland projektmenedzser

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére az „Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottság javaslata terembérleti díjakkal kapcsolatban” tárgyú szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a „TOP6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték,
út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely
építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás közbünső döntésének meghozalatára, azaz a
közbeszerzési kiírás I. részének tekintetében a tárgyalási szakasz megindítására, a II. részének
eredménytelenné való nyilvánítására, és a III. rész tekintetében az érvénytelenség
megállapítására” tárgyú, 291. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel 291. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a VIIR
Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló szolgáltatási szerződés megkötésére”
tárgyú, 266. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel 266. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „390/2020. (VIII.3.)
határozat módosítása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az „Ebédbefizetéssel
kapcsolatos javaslat” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a „20192020. évi temető-üzemeltetési időszakra vonatkozó szállító analitika” tárgyú, 292. számú
írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel 292. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy az alábbi napirendi pontok
vonatkozásában név szerint szavazásra van szükség a zárt ülés megtartásáról:
 2019-2020. évi temető-üzemeltetési időszakra vonatkozó szállító analitika;
 Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről.
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Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről”
napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült
jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „2019-2020. évi temető-üzemeltetési időszakra
vonatkozó szállító analitika” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A
név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy az átvilágítással kapcsolatban jött egy átirat,
amellyel kapcsolatban a holnapi vezetői értekezletre készít egy ütemtervet. Erről szeretné
röviden tájékoztatni a bizottságot is. A bizottság legutóbbi ülésén volt néhány kérdés, amellyel
kapcsolatban nem született határozat. Az egyik kérdés a beléptetés és kiléptetés
szisztémájával volt kapcsolatos. Az ezzel kapcsolatos jegyzői utasítást eljuttatták az
elnökhelyettes úrnak. Kérdés merült fel továbbá a hivatalt ért tűzesettel kapcsolatos
vizsgálatról is. Beszerezte a szükséges információt. A katasztrófavédelem elvégezte a
szükséges vizsgálatot, valamint a rendőrség is vizsgálódott az ügyben, de lezárta a vizsgálatot,
és megszüntette a nyomozást. A katasztrófavédelemnél a tűzvizsgálattal kapcsolatos teljes
iratanyag rendelkezésre áll, és bármelyik képviselő betekinthet az iratanyagba a protokoll
szerint.
dr. Mezei László bizottsági tag: Lehet tudni, hogy mit állapított meg a nyomozás?
dr. Göttlinger István aljegyző: Lezárták a nyomozást. Ő a katasztrófavédelemmel vette fel a
kapcsolatot, a rendőrséggel nem, de a katasztrófavédelem nyilván hivatalból tartja a
kapcsolatot a rendőrséggel. Ő a megyei katasztrófavédelmi parancsnokot kereste, tőle kapta
azt az információt, hogy a vizsgálati anyagba bármelyik képviselő betekinthet.
dr. Mezei László bizottsági tag: A rendőrségi iratanyagba is?
dr. Göttlinger István aljegyző: Vélelmezi, hogy igen, mivel az érintett az önkormányzat, az
önkormányzatot pedig a képviselő-testület testesíti meg.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kérdése arra irányult, hogy mit állapított meg a
nyomozóhatóság. Történt-e bűncselekmény, vagy ez nem volt kideríthető?
dr. Göttlinger István aljegyző: Erre nem tud válaszolni, mert ő a katasztrófavédelemig jutott
el, de meg fogja keresni a rendőrséget is.
dr. Mezei László bizottsági tag: A rendőrség határozatát szeretné mindenképp elkérni.
dr. Göttlinger István aljegyző: A vizsgálattal kapcsolatban?
dr. Mezei László bizottsági tag: Igen. Ezt kérte a múltkor is.
3
0914jkv

dr. Göttlinger István aljegyző: A 14-es napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy vannak
még olyan határozatok, amelyekre a kollégák nem adtak választ, így minden határozat
végrehajtásáról nem tudnak még beszámolni, de ami elkészült, azt kiküldték. Véleménye
szerint a mai ülésen nem érdemes ezt a napirendi pontot tárgyalni jelenleg.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy kellene foglalkozni ezzel a témával.
Megpróbál majd kidolgozni erre egy Excel formát, mert így word formátumban ez nehezen
olvasható. Véleménye szerint Excel formátumban a jövőben ez mindenkinek jobban
követhető lesz. Ha ezeknek az adatoknak az összegyűjtése ilyen sok időt vesz igénybe, akkor
kérdés, hogy hogyan dolgoznak ezen, hiszen mindenki ezzel kellene, hogy foglalkozzon. Persze
biztos, hogy dolgoznak rajta a kollégák, de a nyomon követést egyszerűbbé kellene tenni.
Valószínű, hogy kevesebb feladat nem lesz.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elég széles körű adatszolgáltatásra van kötelezve a hivatal.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A horderő miatt valami prioritást is ki kellene találni.
Példaként felhozza, hogy egy Zöld Város ne essen ugyanabba a kategóriába, mint egy terület
eladás.
dr. Göttlinger István aljegyző: Előre veszik a pályázatokkal és a beszerzésekkel kapcsolatos
adatszolgáltatásokat. Van olyan döntés is, amellyel a Közgyűlésen is találkozni fognak a
képviselők, mert a semmisséggel kapcsolatos szerződés egy meglehetősen kalandos út után
visszakerül a Közgyűlés elé.
Bomba Gábor elnök: Nem venné le a napirendi pontot, hanem határidő hosszabbításról
döntene.
dr. Göttlinger István aljegyző: A döntésnél vegye figyelembe a bizottság, hogy a Stratégiai
Tervezési Osztály nagyon le van terhelve.
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 zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari épületeinek bontási munkáinak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére
(283. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
2. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban videó megfigyelő rendszer kiépítési
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(284. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
3. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban járdaépítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére
(285. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
4. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására”
(286. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
5. napirendi pont:
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű
projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban a bíráló
bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására
(287. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat
vonatkozásában megkötött kivitelezési szerződés 2.sz. módosítására
(288. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
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7. napirendi pont:
Az „Ibis Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés
megszüntetésével kapcsolatos elszámolási igény
(289. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
8. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok hosszú távú bérletére
(277. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlan bérletére
(278. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 8188 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(279. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Észrevétel a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők
kiosztásáról szóló pénzügyi elszámolásról
(276. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Laptop vásárlása
(281. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Diákétkeztetési Kft tagi kölcsön visszafizetési határideje módosítása
(282. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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14. napirendi pont:
Tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnését követően hozott bizottsági és közgyűlési
határozatok végrehajtásáról
(290. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
15. napirendi pont:
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata terembérleti díjakkal kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
16. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt
keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával,
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás közbünső
döntésének meghozalatára, azaz a közbeszerzési kiírás I. részének tekintetében a tárgyalási
szakasz megindítására, a II. részének eredménytelenné való nyilvánítására, és a III. rész
tekintetében az érvénytelenség megállapítására
(291. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
17. napirendi pont:
Javaslat a VIIR Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló szolgáltatási
szerződés megkötésére
(266. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
18. napirendi pont:
390/2020. (VIII.3.) határozat módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
19. napirendi pont:
Ebédbefizetéssel kapcsolatos javaslat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
ZÁRT ÜLÉS:
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20. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(280. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
21. napirendi pont:
2019-2020. évi temető-üzemeltetési időszakra vonatkozó szállító analitika
(292. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari épületeinek bontási munkáinak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére
(283. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
dr. Mezei László bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a bontás során képződik-e olyan anyag,
amelyet újra fel lehet használni?
Bomba Gábor elnök: Úgy gondolja, hogy nyilván képződik ilyen anyag.
Ladányi Roland projektmenedzser: Igen, véleménye szerint van lehetőség erre.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tervezve van ez?
Ladányi Roland projektmenedzser: Ha lesz ilyen anyag, akkor mindenképp szeretnék
újrahasznosítani. De teljesen mértékben nem tud erre most biztos választ adni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Köbméterben ez mennyit jelent?
Ladányi Roland projektmenedzser: Ezt most nem tudja megmondani, de utánanézhet a
kérdésnek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hol lehet ezeket az anyagokat felhasználni?
Ladányi Roland projektmenedzser: Útnál, járdánál vagy épületnél.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné, ha a határozatban rögzítésre kerülne, hogy
szeretnék az anyagok újrahasznosítását.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint annak kellene a határozatba kerülnie, hogy meg
kellene vizsgálni, hogy milyen mennyiségű újrahasznosítható anyag keletkezik. Javasolja, hogy
a bizottság
1. hagyja jóvá a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari épületeinek bontási munkáinak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát;
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve
készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú
az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari
épületeinek bontási munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást és a
kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után
terjesszen elő;
3. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a bontás során milyen
mennyiségű újra felhasználható anyag keletkezik, valamint, hogy az önkormányzat, az
önkormányzat cégei és intézményei tudják-e hasznosítani ezen anyagokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 476/2020. (IX.14.) határozata
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari
épületeinek bontási munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás tartalmi részének, feltételeinek, az ajánlattételi felhívásának
és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az
Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park
egyes ipari épületeinek bontási munkáinak ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.
Határidő:

2020. szeptember 14.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.116-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari
épületeinek bontási munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a
dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. felkéri Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a bontás
során milyen mennyiségű újra felhasználható anyag keletkezik,
valamint, hogy az önkormányzat, az önkormányzat cégei és
intézményei tudják-e hasznosítani ezen anyagokat.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban videó megfigyelő rendszer kiépítési
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(284. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Szeretné megkérdezni, hogy hol tart a
műszaki dokumentáció. Lehet már tudni, hogy mit szeretnének?
Ladányi Roland projektmenedzser: Egy koncepcióterv készült, amelynek van egy
háttéranyaga a kameraszámról és arról az infrastrukturális hálózatról, amit terveznek. Ez
gyakorlatilag a teljes belső két kilométeres úthálózatot felöleli majd. 13 kameráról van szó
jelenleg. Ezt szeretnék a közbeszerzés alapjául tekinteni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Korábban három kamerarendszer működött a városban.
Probléma volt abból, hogy ezek nem hangolhatóak össze. Érdeklődni szeretne, hogy célszerűe olyan kamerákat vásárolni, amelyek összehangolhatóak ezekkel a rendszerekkel, és lehetnee a költségeken takarékoskodni. Vagy pedig ez egy teljesen külön rendszer lesz?
Ladányi Roland projektmenedzser: Lesz egy központi egység az Ipari Parkon belül is, ahol a
rögzítés és az adatfeldolgozás megtörténik. A felhívásban és a koncepciótervben szerepel ettől
függetlenül, hogy ez integrálható legyen a jelenleg működő városi rendszerhez. A korábban
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tapasztalt problémákat megpróbálják kiküszöbölni. Olyan műszaki tartalom kerül
összeállításra, ahol ezek a problémák nem jelentkeznek.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 477/2020. (IX.14.) határozata
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban videó
megfigyelő rendszer kiépítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás tartalmi részének, feltételeinek, az ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési 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 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az
Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari
parkban videó megfigyelő rendszer kiépítési feladatok ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési
dokumentációjának
elkészítésére
tárgyú
előterjesztés tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.116-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban videó megfigyelő
rendszer kiépítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a
dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
dr. Göttlinger István aljegyző
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3. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban járdaépítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére
(285. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 478/2020. (IX.14.) határozata
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban
járdaépítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az
Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari
parkban járdaépítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás
ajánlattételi
felhívásának
és
közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.116-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban járdaépítési
feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást és a
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kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció
elkészülte után terjesszen elő.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására”
(286. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Lenne egy kicsit más típusú műszaki
javaslata. Eddig mindig mázsára szerezték be, amivel nagyon nagy különbségek lehetnek. A
javaslata az alábbi: „Mennyiségi adatok: 400 kaloda tűzifa 200 háztartáshoz történő
házhozszállítással. Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy kaloda belső űrtartalmának 1m x 1m x 1,7mesnek kell lennie. A kalodákban a fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa
kalodán belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére. Ajánlatkérő akác, bükk vagy tölgy tűzifát fogad
el, de egy kaloda vegyesen is tartalmazhatja ezen fafajtákat. A kalodákban lévő vágott fa
méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb 20%-os eltérést
fogad el Ajánlatkérő szerződésszerűnek. A kalodában lévő tűzifának félszáraz, vagy annál jobb
szárazsági fokúnak kell lennie. Ajánlatkérő a tűzifa házhoz szállítását kalodásan kéri, de
elfogadja egyszer használatos szögelt kaloda alkalmazását is.” Véleménye szerint ez így
összehasonlíthatóbbá teszi az ajánlatokat, és a számításai szerint 30-40 százalékkal nagyobb
mennyiséghez lehet így hozzájutni.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés a hatályos rendeletük
alapján került összeállításra, amely alapján a tűzifa támogatás évente egyszer 15 mázsa,
tüzelési célra azonnal használható nedvességtartalommal rendelkező, vágott, hasított tűzifa.
Ettől ezért nem tértek el eddig. Ha ettől eltérő módon szerzik be, akkor nem tudja, hogy meg
tudnak-e felelni a rendeletnek.
Bomba Gábor elnök: Meg kell vizsgálni, hogy a javaslat miben mond ellent a rendeletnek.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Nem mond ellent a rendeletnek, csak jobban specifikál.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Nem tudja, hogy a javaslat alapján hogyan lehetne a 15
mázsát értékelni. Nem tudja, hogy egy ilyen kaloda mennyi tűzifát tartalmaz.
Bomba Gábor elnök: A nedvességtartalomtól függ. A nedves fa is azonnal tüzelhető, így
véleménye szerint kicsit pongyola a rendelet. Meg kellene vizsgálni, hogy szükség van-e a
javaslat alapján a rendeletmódosításra. Véleménye szerint a javaslat egyértelműbbé teszi
mindenki számára, hogy milyen fát kell beszerezni, és mekkora mennyiségben.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A 15 mázsa kontrolálására nincs minden családnak egy hiteles
mérlege. Nem hiszi, hogy a tűzifa támogatásban részesülők rögtön, pontosan le tudják mérni
a mennyiséget. Az elnök úr javaslata jobban követhetővé teszi az egész folyamatot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. a „Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás megindítására” tárgyú előterjesztés vonatkozásában a
soron következő ülésénn határozzon;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron következő üléséig vizsgálja
meg az alábbi rendelkezés vonatkozásában, hogy szükséges-e a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása, és
amennyiben igen, készítsen előterjesztést a rendelet módosítására vonatkozóan:
„Mennyiségi adatok: 400 kaloda tűzifa 200 háztartáshoz történő házhozszállítással.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy kaloda belső űrtartalmának 1m x 1m x 1,7m-esnek kell
lennie. A kalodákban a fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa
kalodán belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére. Ajánlatkérő akác, bükk vagy tölgy
tűzifát fogad el, de egy kaloda vegyesen is tartalmazhatja ezen fafajtákat. A
kalodákban lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú és 5-15 cm húrátmérőjű, mely
méretektől legfeljebb 20%-os eltérést fogad el Ajánlatkérő szerződésszerűnek. A
kalodában lévő tűzifának félszáraz, vagy annál jobb szárazsági fokúnak kell lennie.
Ajánlatkérő a tűzifa házhoz szállítását kalodásan kéri, de elfogadja egyszer használatos
szögelt kaloda alkalmazását is.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 479/2020. (IX.14.) határozata
a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú
tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a „Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által
„Szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
megindítására” tárgyú előterjesztés vonatkozásában a soron
következő ülésen határoz, a 2.) pontban foglaltak kivizsgálását
követően;
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron következő
üléséig vizsgálja meg az alábbi rendelkezés vonatkozásában, hogy
szükséges-e a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása, és
amennyiben igen, készítsen előterjesztést a rendelet módosítására
vonatkozóan:
„Mennyiségi adatok: 400 kaloda tűzifa 200 háztartáshoz történő
házhozszállítással. Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy kaloda belső
űrtartalmának 1m x 1m x 1,7m-esnek kell lennie. A kalodákban a
fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa kalodán
belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére. Ajánlatkérő akác, bükk vagy
tölgy tűzifát fogad el, de egy kaloda vegyesen is tartalmazhatja
ezen fafajtákat. A kalodákban lévő vágott fa méretei: 30 cm hosszú
és 5-15 cm húrátmérőjű, mely méretektől legfeljebb 20%-os
eltérést fogad el Ajánlatkérő szerződésszerűnek. A kalodában lévő
tűzifának félszáraz, vagy annál jobb szárazsági fokúnak kell lennie.
Ajánlatkérő a tűzifa házhoz szállítását kalodásan kéri, de elfogadja
egyszer használatos szögelt kaloda alkalmazását is.”
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. napirendi pont:
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű
projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban a bíráló
bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására
(287. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A SZEKÖF Bizottság is delegálna egy
tagot. Javasolja a bizottság javaslatát is elfogadni, és Gyarmati Lászlót is megszavazni bíráló
bizottsági tagként. Javasolja, hogy a bizottság az alábbiak szerint határozza meg a bíráló
bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak személyét és azok
szakértelmét:
jogi szakértelem:
közbeszerzési szakértelem:
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem:

pénzügyi szakértelem:

Dr. Bodor Adrienn
Hámos István
Katz Zoltánné Meszlényi Erika Mária
Herr Teréz
Gyarmati László
Zsiga Marianna
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 480/2020. (IX.14.) határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági feladatok
kapcsán 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. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001
azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban az alábbiak
szerint határozza meg a bíráló bizottsági feladatok kapcsán
létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak személyét és azok
szakértelmét:
jogi szakértelem:
Dr. Bodor Adrienn
közbeszerzési szakértelem: Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem:
Katz Zoltánné Meszlényi Erika Mária
Herr Teréz
Gyarmati László
pénzügyi szakértelem:
Zsiga Marianna

Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat
vonatkozásában megkötött kivitelezési szerződés 2.sz. módosítására
(288. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 481/2020. (IX.14.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c.
pályázat vonatkozásában vállalkozási szerződésmódosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva
1. dönt a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása
c. pályázat vonatkozásában az előterjesztés alapján a vállalkozási
szerződés 2. számú módosításának aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a polgármestert
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

vállalkozási

szerződés

2.sz.

2020. szeptember 25.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Az „Ibis Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés
megszüntetésével kapcsolatos elszámolási igény
(289. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottságnak ezzel kapcsolatban
lenne azért észrevétele.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Időrendben szeretné végigvenni, hogy mi történt ezzel az
üggyel kapcsolatban. A pandémia ideje alatt kiküldésre került a 44. számú tájékoztatás. Ebben
polgármester úr javaslatot tett arra, hogy az IBIS Trade Kft. írja ki a közbeszerzést. A bizottság
2020. május 4. napján megfogalmazta a véleményét ezzel kapcsolatban, és jelezte, hogy nem
támogatja a javaslatot, és elutasítja a külső szakértői cég részvételét. Ezzel teljes mértékben
ellentétesen döntött a polgármester, és az egyszemélyes döntés alapján megkezdte a cég a
közbeszerzési dokumentáció előkészítését. A veszélyhelyzet megszűnését követően, július 20.
napján a bizottság döntött ennek a határozatnak a visszavonásáról. A céget a bizottság plusz
munkára nem kötelezte. Még februárban kérték a jegyzőt, hogy bocsássa a bizottság
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rendelkezésére a cég által elkészített anyagot, valamint felkérték az intézményeket is saját
felmérésre, külső szakértő bevonása nélkül. Ugyancsak februárban kérték meg a jegyzőt, hogy
vizsgálja meg a cég által elvégzett munkának az újdonságerejét, és, hogy miben nyújt pluszt az
előző közbeszerzési eljárás dokumentumaival szemben. Júliusban döntött a bizottság a céggel
kötött szerződésnek a felmondásáról. Ezek alapján egyértelmű, hogy a bizottság nem kért és
nem is tartott igényt a jelenlegi előterjesztésben hivatkozott, július 6. napján rendelkezésre
bocsátott módosított dokumentációra. Mindenképpen fontosnak tartotta ennek a tisztázását.
A „B” jelű határozati javaslat elfogadását javasolja.
Bomba Gábor elnök: Ő kiegészíteni azokkal a dokumentumokkal a határozatot, amelyek
alapján egyértelmű, hogy nem kértek a cégtől teljesítést. Javasolja, hogy a bizottság
1. az „Ibis Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató kft-vel megkötött vállalkozási
szerződés megszüntetésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat tegye:
- A 44. számú tájékoztatást - a „Vállalkozási szerződés egyes önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok és az önkormányzat, illetve az önkormányzat
részvételével működő társulás által fenntartott intézmények takarítási munkáinak
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentációjának elkészítésével kapcsolatban - a bizottság a 2020.
május 04-én megfogalmazott és eljuttatott véleményezési előterjesztésben nem
támogatta, és a külsős szakértői cég részvételét elutasította. Ezzel ellentétesen
döntött a polgármester és az egyszemélyes döntés alapján megkezdte az Ibis Trade
Kft. a közbeszerzési dokumentáció előkészítését;
- A veszélyhelyzet megszűnésé után 2020. július 20-án a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere - Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott 205/2020 (V.8.) számú
határozatának visszavonásáról döntött;
- az Ibis Trade Kft-t a bizottság plusz munkára nem kötelezte, nem kérte. Februári
94/2020. (II.3.) határozatban kérte a jegyzőt, hogy bocsássa rendelkezésre az Ibis
Trade által elkészített végleges anyagot. Az intézményeket felkérté saját
felmérésre külsős szereplő bevonása nélkül;
- A bizottság a 183/2020. (II.24.) határozatában döntött a takarítás szolgáltatással
kapcsolatos további adatszolgáltatásról, amelyben kérte a jegyzőt, hogy vizsgálja
meg az Ibis Trade Kft. eddig elvégzett munkájának újdonság tartalmát az előző
közbeszerzési eljárás dokumentumaival szemben;
- A bizottság a 348/2020. (VII.20.) határozatában döntött az Ibis Trade Kft-vel való
szerződés felmondásáról;
- Összegezve elmondható, hogy a bizottság nem kért és nem tartott igényt a
jelenlegi előterjesztésben hivatkozott az Ibis Trade Kft. 2020. július 6-i dátummal
rendelkezésre bocsátott módosított dokumentációjára.
2. kérje fel az Ibis Trade Kft.-t, hogy – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező benyújtott elszámoláshoz, az előző évben a közbeszerzési eljáráshoz rendelkezésre
bocsátott – módosítást igénylő - dokumentációkhoz képest a jelen dokumentációban
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megjelenő hozzáadott érték kimutatásával, alátámasztó dokumentumokat a bizottság
részére rendelkezésre bocsátani szíveskedjen;
3. a dokumentáció kézhezvételét követően az bizottság vegye újra napirendre az Ibis
Trade Kft-vel való korrekt elszámolást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 482/2020. (IX.14.) határozata
az Ibis Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött
vállalkozási szerződés megszüntetésével kapcsolatos elszámolási
igényről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. az „Ibis Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató kft-vel megkötött
vállalkozási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az alábbi
megállapításokat teszi:
 A 44. számú tájékoztatást - a „Vállalkozási szerződés egyes
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az
önkormányzat, illetve az önkormányzat részvételével működő
társulás által fenntartott intézmények takarítási munkáinak
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésével
kapcsolatban - a bizottság a 2020. május 04-én megfogalmazott
és eljuttatott véleményezési előterjesztésben nem támogatta,
és a külsős szakértői cég részvételét elutasította. Ezzel
ellentétesen döntött a polgármester és az egyszemélyes döntés
alapján megkezdte az Ibis Trade Kft. a közbeszerzési
dokumentáció előkészítését;
 A veszélyhelyzet megszűnésé után 2020. július 20-án a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármestere - Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott 205/2020
(V.8.) számú határozatának visszavonásáról döntött;
 az Ibis Trade Kft-t a bizottság plusz munkára nem kötelezte, nem
kérte. Februári 94/2020. (II.3.) határozatban kérte a jegyzőt,
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hogy bocsássa rendelkezésre az Ibis Trade által elkészített
végleges anyagot. Az intézményeket felkérté saját felmérésre
külsős szereplő bevonása nélkül;
 A bizottság a 183/2020. (II.24.) határozatában döntött a
takarítás
szolgáltatással
kapcsolatos
további
adatszolgáltatásról, amelyben kérte a jegyzőt, hogy vizsgálja
meg az Ibis Trade Kft. eddig elvégzett munkájának újdonság
tartalmát az előző közbeszerzési eljárás dokumentumaival
szemben;
 A bizottság a 348/2020. (VII.20.) határozatában döntött az Ibis
Trade Kft-vel való szerződés felmondásáról;
 Összegezve elmondható, hogy a bizottság nem kért és nem
tartott igényt a jelenlegi előterjesztésben hivatkozott az Ibis
Trade Kft. 2020. július 6-i dátummal rendelkezésre bocsátott
módosított dokumentációjára.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri az Ibis Trade Kft.-t, hogy – az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező - benyújtott elszámoláshoz, az előző évben a
közbeszerzési eljáráshoz rendelkezésre bocsátott – módosítást
igénylő - dokumentációkhoz képest a jelen dokumentációban
megjelenő hozzáadott érték kimutatásával, alátámasztó
dokumentumokat a bizottság részére rendelkezésre bocsátani
szíveskedjen;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Bomba Gábor elnök
dr. Göttlinger István aljegyző

3. a 2.) pontban rögzített dokumentáció kézhezvételét követően az
bizottság újra napirendre veszi az Ibis Trade Kft-vel való korrekt
elszámolást.
Határidő:
Felelős:

a dokumentáció kézhezvételét követő bizottsági
ülés
Bomba Gábor elnök

8. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok hosszú távú bérletére
(277. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Két ingatlan bérleti díjának a
megállapításáról van szó. A határozati javaslat 10 éves időtartamú bérbeadásról szól, ahol van
egy ötéves időtartam, amikor a bérleti díj újratárgyalható lesz. 25 forint/négyzetméter/éves
összegű díjra tesz javaslatot. Szeretné, ha a hivatal az ötéves, jogszabály szerinti árkorrekciót
határidőben előterjesztené majd.
dr. Varga András osztályvezető: A vonatkozó jogszabály alapján csak az egyik ingatlanra
vonatkozik az ötéves szabály, a másiknál nem kötelező jellegű, de a szerződő felek dönthetnek
erről.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. járuljon hozzá az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 11787/3 hrsz-ú, a) jelű
alrészlet kert megnevezésű, 669 m2 nagyságú, 1,75 Ak értékű, b) jelű alrészlet szőlő
művelési ágú, 523 m2 alapterületű, 3,45 Ak értékű mindösszesen 1192 m2 alapterületű
5,83 Ak értékű ingatlan ………. (7100 Szekszárd, ………….) részére történő 10 éves
időtartamú bérbeadásához 25 Ft/m2/év összegű bérleti díj ellenében azzal, hogy a
haszonbérleti díj a szerződés 5. évét követően felülvizsgálatra kerül;
2. járuljon hozzá az önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárd 5644 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 3083 m2 alapterületű ingatlan ……… (7100 Szekszárd,
…………..) részére történő 10 éves időtartamú bérbeadásához 25 Ft/m2/év összegű bérleti
díj ellenében azzal, hogy a haszonbérleti díj a szerződés 5. évét követően felülvizsgálatra
kerül;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a meghatározott feltételek mellett készítse elő a
bérleti szerződéseket;
4. hívja fel a polgármestert a bérleti szerződések aláírására;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bérleti díjtételeket figyelembe véve számlázza
ki az elmaradt (a lejárt bérleti szerződések lejárati ideje és az új bérleti szerződés
aláírásának napja között eltelt időre vonatkozó bérleti díjak) összegét a kérelmezőknek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 483/2020. (IX.14.) határozata
a Szekszárd 11787/3 hrsz-ú, valamint a Szekszárd 5644 hrsz-ú
ingatlan bérleti díjának 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 1.3. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
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1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 11787/3
hrsz-ú, a) jelű alrészlet kert megnevezésű, 669 m2 nagyságú, 1,75 Ak
értékű, b) jelű alrészlet szőlő művelési ágú, 523 m2 alapterületű, 3,45
Ak értékű mindösszesen 1192 m2 alapterületű 5,83 Ak értékű
ingatlan ………. (7100 Szekszárd, …………….) részére történő 10 éves
időtartamú bérbeadásához 25 Ft/m2/év összegű bérleti díj
ellenében azzal, hogy a haszonbérleti díj a szerződés 5. évét
követően felülvizsgálatra kerül.
2. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárd 5644 hrszú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3083 m2 alapterületű
ingatlan ………… (7100 Szekszárd, …………...) részére történő 10 éves
időtartamú bérbeadásához 25 Ft/m2/év összegű bérleti díj
ellenében azzal, hogy a haszonbérleti díj a szerződés 5. évét
követően felülvizsgálatra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. és 2. pontban
meghatározott feltételek mellett készítse elő a bérleti
szerződéseket.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. felhívja a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 31.
Ács Rezső polgármester

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. és az 2. pontban
meghatározott bérleti díjtételeket figyelembe véve számlázza ki az
elmaradt (a lejárt bérleti szerződések lejárati ideje és az új bérleti
szerződés aláírásának napja között eltelt időre vonatkozó bérleti
díjak) összegét a kérelmezőknek.
Határidő:
Felelős:

2020. október 31.
dr. Göttlinger István aljegyző

9. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlan bérletére
(278. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ez az előterjesztés is ingatlan bérleti
díjára vonatkozik. Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá, hogy az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 923 hrsz-ú, 820 m2
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tekintetében a bérleti
szerződést a nagyobb összegű bérleti díjat ígérő kérelmezővel, de minimum 20 Ft/ m2
áron kösse meg az önkormányzat maximum 5 év időtartamra;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti döntésről tájékoztassa a kérelmezőket,
valamint bérleti díj tekintetében kérjen tőlük ajánlatot;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a magasabb összegű ajánlatot tevő bérlővel
készítse elő a bérleti szerződést;
4. hívja fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 484/2020. (IX.14.) határozata
a Szekszárd 923 hrsz-ú ingatlan bérleti díjának 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 1.3. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja, hogy az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 923
hrsz-ú, 820 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlan tekintetében a bérleti szerződést a nagyobb összegű bérleti
díjat ígérő kérelmezővel, de minimum 20 Ft/ m2 áron kösse meg az
önkormányzat maximum 5 év időtartamra;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti döntésről tájékoztassa a
kérelmezőket, valamint bérleti díj tekintetében kérjen tőlük
ajánlatot;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a magasabb összegű ajánlatot
tevő bérlővel készítse elő a bérleti szerződést;
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Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. október 31.
Ács Rezső polgármester

10. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 8188 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(279. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. járuljon hozzá az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 8188 hrsz-ú, 1551 m2
alapterületű, erdő művelési ágú földterület …………… (1044 Budapest, …………...) részére
történő értékesítéséhez az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben
szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb 150,- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
2. hívja fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 485/2020. (IX.14.) határozata
a Szekszárd 8188 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.4. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 8188
hrsz-ú, 1551 m2 alapterületű, erdő művelési ágú földterület
…………. (1044 Budapest, ……………..) részére történő
értékesítéséhez az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet
kevesebb 150,- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök
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2. felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
Ács Rezső polgármester

11. napirendi pont:
Észrevétel a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők
kiosztásáról szóló pénzügyi elszámolásról
(276. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A visszafizetés helyett nem lenne
egyszerűbb a következő havi támogatásból levonni ezt az összeget?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Azt visszafizetésként le tudják majd könyvelni. Az
előterjesztésében észrevett egy hibát, ezért szeretné, ha a határozati javaslat első pontjának
határidejét a bizottság október 10. napjára módosítaná.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra az
igazgatóságvezető asszony által megfogalmazott határidő módosítással.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 486/2020. (IX.14.) határozata
a strandbelépők felhasználásának pénzügyi elszámolásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága dönt arról, hogy a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
1. a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt
támogatás fel nem használt részét fizesse vissza Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának számlájára;
Határidő: 2020. október 10.
Felelős: Bomba Gábor László elnök
2. felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő: 2020. szeptember 16.
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Felelős:

dr. Göttlinger István aljegyző

12. napirendi pont:
Laptop vásárlása
(281. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. engedélyezze a Humánszolgáltató Központ számára, hogy a LaptopDigital Kft.
árajánlatát elfogadva a laptopot megvásárolja;
2. hívja fel az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény vezetőjéhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 487/2020. (IX.14.) határozata
Laptop vásárlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 24.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. engedélyezi a Humánszolgáltató Központ számára, hogy a
LaptopDigital Kft. árajánlatát elfogadva a laptopot megvásárolja;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor László elnök

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

2020. szeptember 17.
dr. Göttlinger István aljegyző

13. napirendi pont:
Diákétkeztetési Kft tagi kölcsön visszafizetési határideje módosítása
(282. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 488/2020. (IX.14.) határozata
tagi kölcsön visszafizetés határideje módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft
kérelmét fogadja el és a tagi kölcsön visszafizetés határidejét úgy
módosítsa, hogy annak véghatárideje a 480/2020. (VIII.6.)
közgyűlési határozatban elfogadott K&H Bank Zrt-vel kötendő
szerződés megkötésének és a hitelkeret megnyitásának dátuma
legyen;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor László elnök

2. felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatról a társaság vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 17.
dr. Göttlinger István aljegyző

14. napirendi pont:
Tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnését követően hozott bizottsági és közgyűlési
határozatok végrehajtásáról
(290. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Illés Tamás elnökhelyettes az ülésterembe megérkezik 16 óra 42 perckor. Jelen van 7 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Aljegyző úr jelezte, hogy nem készült
el minden határozat végrehajtásáról a kimutatás. A bizottság fog küldeni egy prioritási listát.
Illés Tamás elnökhelyettes: Jelzi, hogy a 455/2020. (VIII.31.) számú bizottsági határozat
végrehajtására nem került sor.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 458/2020. (VIII.31.) számú határozatának
határidejét 2020. szeptember 28. napjára módosítsa azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság által megküldött prioritási listán szereplő
határozatok vonatkozásában, ha van rá lehetőség, a beszámoló előbb kerüljön megküldésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 489/2020. (IX.14.) határozata
a veszélyhelyzet megszűnését követően hozott bizottsági és
közgyűlési
határozatok
végrehajtásával
kapcsolatos
adatszolgáltatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 458/2020. (VIII.31.) számú
határozatának határidejét 2020. szeptember 28. napjára módosítja
azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a bizottság által megküldött prioritási listán szereplő
határozatok vonatkozásában, ha van rá lehetőség, a beszámoló előbb
kerüljön megküldésre.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
dr. Göttlinger István aljegyző

15. napirendi pont:
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata terembérleti díjakkal kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A bizottság határozata kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. kérje fel a Sportközpont igazgatóját arra, hogy biztosítsa a csarnokot a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére a Szekszárdon megrendezésre kerülő
nemzetközi kosárlabda mérkőzés lebonyolításához és a bruttó 150.000,- Ft/ nap bérleti
díj mindösszesen bruttó 450.000 Ft bérleti díj elengedésére;
2. kérje fel a Sportközpont igazgatóját arra, hogy a Kosárlabda Sport Club Szekszárd
egyesület által rendezett Sió Kupa idejére biztosítsa a csarnokot napi bruttó 150.000,Ft összegért 40 százalékos kedvezménnyel;
3. kérje fel a Sportközpont igazgatóját arra, hogy a Sió Kupa 2.) pont szerinti bérleti
díjából befolyt összegből a Sportközpont vásároljon a küzdősport egyesületek igényeit
felmérve új felszerelési tárgyakat;
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4. kérje fel a Sportközpont igazgatóját arra, hogy biztosítsa a csarnokot az Union Box Club
által rendezett gála időtartamára és a napi bruttó 150.000,- Ft bérleti díj elengedésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 490/2020. (IX.14.) határozata
terembérleti díjakról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. Felkéri a Sportközpont igazgatóját arra, hogy biztosítsa a csarnokot
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére a
Szekszárdon megrendezésre kerülő nemzetközi kosárlabda
mérkőzés lebonyolításához és a bruttó 150.000,- Ft/ nap bérleti díj
mindösszesen bruttó 450.000 Ft bérleti díj elengedésére;
2. Felkéri a Sportközpont igazgatóját arra, hogy a Kosárlabda Sport
Club Szekszárd egyesület által rendezett Sió Kupa idejére biztosítsa
a csarnokot napi bruttó 150.000,- Ft összegért 40 százalékos
kedvezménnyel;
3. Felkéri a Sportközpont igazgatóját arra, hogy a Sió Kupa 2.) pont
szerinti bérleti díjából befolyt összegből a Sportközpont vásároljon
a küzdősport egyesületek igényeit felmérve új felszerelési
tárgyakat.
4. Felkéri a Sportközpont igazgatóját arra, hogy biztosítsa a csarnokot
az Union Box Club által rendezett gála időtartamára és a napi
bruttó 150.000,- Ft bérleti díj elengedésére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 01.
Bomba Gábor elnök
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

16. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt
keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával,
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás közbünső
döntésének meghozalatára, azaz a közbeszerzési kiírás I. részének tekintetében a tárgyalási
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szakasz megindítására, a II. részének eredménytelenné való nyilvánítására, és a III. rész
tekintetében az érvénytelenség megállapítására
(291. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 491/2020. (IX.14.) határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése”
elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében
ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló
sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás közbünső döntésének meghozalatáról, azaz a
közbeszerzési kírás I. részének tekintetében a tárgyalási szakasz
megindításáról, a II. részének eredménytelenné való nyilvánításáról,
és a III. rész tekintetében az érvénytelenség 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 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. jóváhagyja, a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai
fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt
keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi
kiszálló sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése”
tárgyban három részben kiírt közbeszerzési eljárás 1. sz. részére
adott ajánlat szakmai alapajánlata megfelel a Közbeszerzési
Dokumentációban rögzített minimális alap követelményeknek.
(DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. 6060 Tiszakécske Béke u.
150.) hiánypótlását határidőre benyújtotta, az alapajánlata
tárgyalásra alkalmas.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök
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2. megállapítja, hogy a 2. rész vonatkozásában nem érkezett be
ajánlat, így a II. rész tekintetében eredménytelen az eljárás.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

3. megállapítja, hogy a 3. rész vonatkozásában a MOJA-Perfekt Kft.
(7100 Szekszárd Petőfi u. 23/a) ajánlata nem felel meg a
Közbeszerzési
Dokumentációban
meghatározott
minimumkövetelményeknek,
valamint
alapajánlatának
hiányosságai hiánypótlás keretében nem orvosolhatóak. A Bíráló
Bizottság közbülső döntése alapján– egyhangú szavazással –
javasolja, MOJA-Perfekt Kft. (7100 Szekszárd Petőfi u. 23/a)
ajánlata érvénytelenné nyilvánítását.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a VIIR Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló szolgáltatási
szerződés megkötésére
(266. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Lenne módosító javaslatuk.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság
1. az I.G. SOFT Kft-vel (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 7.) kötendő, a VIIR
Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló szolgáltatói szerződés
megkötését - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a következővel
kiegészítve támogassa:
„ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
A szerződés megszűnését követő 10. munkanap 12 óráig Szolgáltató köteles
Felhasználó által biztosított adathordozóra az általa tárolt adatok teljességéről
mentést készíteni excel formátumban ill az összes biztonsági mentés letörlését
igazolni.
Hibajavítás:
Meghibásodás észleléséről Felhasználó haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, aki a hiba
javítását, illetve elhárítását köteles 4 órán belül elkezdeni és a hiba típusától függően
egyedileg megállapított határidőn belül befejezni. Szolgáltató hibájából fellépő hiba
estén a kiesett időtartam nem kerül felszámításra a havi díjban. Egy adott hónapban 4
napnál további állásidő esetén az egész havi számla nullás.”
2. hívja fel a polgármestert a szerződés aláírására.
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Bomba Gábor elnök: A Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag által megfogalmazott javaslatot teszi
fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 492/2020. (IX.14.) határozata
a VIIR Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló
szolgáltatási szerződés megkötéséről
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 1.12.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. az I.G. SOFT Kft-vel (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 7.)
kötendő, a VIIR Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására
irányuló szolgáltatói szerződés megkötését - az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a következővel kiegészítve
támogatja:
„ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
A szerződés megszűnését követő 10. munkanap 12 óráig
Szolgáltató köteles Felhasználó által biztosított adathordozóra az
általa tárolt adatok teljességéről mentést készíteni excel
formátumban ill az összes biztonsági mentés letörlését igazolni.
Hibajavítás:
Meghibásodás észleléséről Felhasználó haladéktalanul értesíti a
Szolgáltatót, aki a hiba javítását, illetve elhárítását köteles azonnal
4 órán belül elkezdeni és a hiba típusától függően egyedileg
megállapított határidőn belül befejezni. Szolgáltató hibájából
fellépő hiba estén a kiesett időtartam nem kerül felszámításra a
havi díjban. Egy adott hónapban 4 napnál további állásidő esetén
az egész havi számla nullás.”
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 25.
Ács Rezső polgármester
32
0914jkv

18. napirendi pont:
390/2020. (VIII.3.) határozat módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy a könyvtár bútorbeszerzésével kapcsolatban az
ajánlatkérők nem tudták nyáron felmérni a bútorokat. Véleménye szerint új határidőt kellene
megadni. Javasolja, hogy a bizottság a 390/2020. (VIII.3.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítsa:
- kerüljön sor ismételten ajánlat bekérésére a bizottság által meghatározott
ajánlattevőktől és az eredeti ajánlattevőktől is;
- a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szükség esetén biztosítsa a vállalkozóknak a
felmérés lehetőségét;
- az új ajánlatkérés kiküldésének határidejét 2020. szeptember 17. napjában állapítja
meg;
- az ajánlattételi határidőt 2020. október 07. napjában állapítja meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 493/2020. (IX.14.) határozata
a 390/2020. (VIII.3.) határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 390/2020. (VIII.3.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
 kerüljön sor ismételten ajánlat bekérésére a bizottság által
meghatározott ajánlattevőktől és az eredeti ajánlattevőktől is;
 a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szükség esetén biztosítsa a
vállalkozóknak a felmérés lehetőségét;
 az új ajánlatkérés kiküldésének határidejét 2020. szeptember
17. napjában állapítja meg;
 az ajánlattételi határidőt 2020. október 07. napjában állapítja
meg.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 17., illetve 2020. október 07.
Tamási Anna igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Ebédbefizetéssel kapcsolatos javaslat
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(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy a személyes befizetésekre nem fognak az iskolaigazgatók
lehetőséget biztosítani. Megkérte az informatikusokat, hogy nézzék meg, hogy a mostani
szoftver felhasználásával a személyes befizetőknek lehetne-e csekket nyomtatni. Véleménye
szerint technikai lehetőség van erre, de kérdés lehet, hogy ezt ki fogja kiosztani. Meg kellene
kérdezni az igazgatókat, hogy ők ki tudják-e osztani a gyermekeknek ezeket a csekkeket. Ezt
körbe kellene járni, mert a válaszig nincs értelme a csekk megrendelésének. További kérdés
lehet, hogy az elszámolásnál ez milyen problémákat okozhat.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az igazgatók fordultak hozzájuk azzal a jelzéssel, hogy ők
nem fognak beengedni senkit se az épületbe, és, hogy a szülők se menjenek be. A NAV az
állásfoglalásában ugyanakkor azt jelezte, hogy nem szeretne csekkes befizetéseket, mert
akkor a postán fognak nagyon sokan sorba állni. Megnézték ők is, hogy a szoftver valóban tud
csekket nyomtatni, de ezt nem használták eddig, mert nagyon nagy nehézséget jelent náluk a
pénzeknek a beazonosítása. A csekken az önkormányzat bankszámlaszáma van, amely az
iskoláknál gondot jelent, mert a szülők eddig az önkormányzatnak fizettek. Nagyon nagyszámú
csekkbefizetésről van szó, és ez nehézséget jelent. Gondolkoztak azon is, hogy valamilyen
azonosítót nyomnának rá a csekkre. Szegeden jelezték már ezt az igényüket, mert kipróbálták
a csekknyomtatást, de hibajelzés érkezett. Szegeden jelezték, hogy utánanéznek ennek a
problémának, és gyorsan visszajeleznek. Lehet, hogy célszerű lenne intézményenként egy
alszámlát rányomtatni a csekkre. Véleménye szerint ezzel meg fog nőni a kintlévőség. Lehet,
hogy a gyermek elfelejti átadni a szülőnek a csekket, vagy egyszerűen elveszíti, vagy a szülő
felejti el befizetni. Évek óta propagálják a csoportos beszedést, amely véleménye szerint a
legjobb megoldás. De a szülőknek csak a fele választja ezt a megoldást.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Szinte kivétel nélkül minden iskolai osztálynak van
Facebook csoportja. A tanár itt kommunikál a szülőkkel. Nagyon kevés szülő van csak, aki
ennek nem tagja. Esetleg itt is végigküldhetnék az osztályfőnökök az értesítést, hogy melyik
bankszámlaszámra kell befizetni az összeget. Itt tudja jelezni az osztályfőnök azt is, hogy ki
nem fizetett még. A csekkes megoldást nem tartja jónak, véleménye szerint ezzel nem
segítenek a szülőknek. Nem tudja, hogy az intézményeknek nincs-e valami standja, ahol be
tudnák fizetni azok a szülők az összeget, akik nem szeretnének utalni. Egy központosított
fizetési lehetőséget kellene biztosítani a Piactéren.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez elvileg megoldható lenne, de rettenetes sorban állás
lenne, mert nem tudják rendszerezni, hogy mikor melyik intézmény szülője jöjjön befizetni. A
program kezelőjének mindig be-ki kell lépni a programból.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Időintervallumokhoz is lehetne kötni a befizetést. De az
lenne a legjobb megoldás, ha használnák a jelenkor vívmányát, az utalást a szülők. A csekkre
lehetne kérni QR kódot is, amit ki lehetne küldeni emailben.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Az önkormányzat ingatlanjai körül ki lehet-e alakítani egy olyan
helyzetet, amellyel fizikailag be lehet tartatni a sorban állási szabályokat? Különböző
napokban, különböző órákban, különböző intézmények gyermekeinek szülei fizethetnék be itt
az összeget. Érdemes-e ezen gondolkodni? Ki tudnak-e találni egy ilyen megoldást, amely
emberséges?
Bomba Gábor elnök: Nem tudja, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Most
is be lehet jönni az önkormányzathoz, és lehet fizetni itt is az ügyfélszolgálaton. Nem tudja,
hogy ez mennyire túlterhelt.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az ügyfélszolgálaton nem tudnak fizetni, a Gazdasági
Igazgatóságra kell feljönni.
Bomba Gábor elnök: Kártyás fizetők nincsenek?
Rieger Beáta osztályvezető: De vannak.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Da azok egyelőre az önkormányzat és a polgármesteri
hivatalra alkalmazhatóak.
Bomba Gábor elnök: Úgy tudja, hogy most kell fizetni, de van már pár döntés az iskolákban
arról, hogy nem engednek be senkit.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az utalást és a központi fizetést javasolná.
Bomba Gábor elnök: Lehet, hogy célszerű lenne megkérdezni a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóját is.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Garay Étteremben is lehetne fizetni szombat délelőttönként.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A kültérre kellene helyezni a hangsúlyt, és továbbra is az
utalást hangsúlyozni. Az osztályvezetők tudnák folyamatosan értesíteni a szülőket.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az első járvány ideje alatt nagyon együttműködő volt
valamennyi iskola az értesítésekkel kapcsolatban. Véleménye szerint nem lehet felrakni egy
Facebook csoportba, hogy ki mennyivel tartozik, mert ez sérti a személyiségi jogokat. A
központosítás esetében mindenképpen olyan helyszínre van szükség, ahol megbízható
internet-hozzáférés van.
dr. Mezei László bizottsági tag: A szombati beszedés megoldható lenne?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Akkor ki kellene nyitni a hivatalt, és kellene portaszolgálatot
is kérni. Tud olyan kolléganőt, aki plusz pénzért ezt vállalná. Hétköznap is jöhet bárki, ha
aljegyző úr engedélyezi.
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Bomba Gábor elnök: Mindenképpen kikérni az igazgatók véleményét is ezekről a
javaslatokról. Hány gyermek étkezik?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Körülbelül 4.000 gyermek. Az óvodáknál egyelőre még nincs
gond, onnan még nem érkezett jelzést, valamint ott nagyon sok az ingyenesen étkező
gyermek. Ez a probléma inkább az iskolákat érinti.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Megnézné azt is, hogy nincs-e olyan vállalkozó, akinek van
egy kinyitható autója, amivel járni lehetne az intézményeket. A mobilautó sem egy elvetendő
ötlet. A sárga csekket viszont mindenképpen elvetné.
Bomba Gábor elnök: Viszonylag rövid időn belül kellene megoldást találni. A Garay Étterem
milyen állapotban van?
dr. Varga András osztályvezető: Most már pár éve használaton kívül áll.
Bomba Gábor elnök: Lehet, hogy vannak olyan iskolák, amelyeknél például ki lehetne nyitni
az ebédlő ablakot, és kintről tudnának a szülők fizetni.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezt próbálták a Baka Iskolában is, de az igazgató kijelentette,
hogy jövő hónaptól nem engedi be a kolléganőt az intézménybe, és jelezte, hogy nem is tudna
ilyen helyiséget biztosítani. Minden más iskola eddig beengedte a kolléganőt.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Van egy faháza is az önkormányzatnak, csak ezt jelenleg a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. elvitte. Esetleg ezt is vissza lehet kérni.
Bomba Gábor elnök: Meg kell kérdezni az iskolákat, hogy tudnak-e olyan helyiséget
biztosítani, ahol biztonságosan megoldható a befizetés. Lehet, hogy a megkérdezés után
kiderül, hogy ez a probléma csak egy iskolát érint.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 11 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök
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Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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