SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-9/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. március 02. (hétfőn) 16 órakor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke;
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens;
jegyzőkönyvvezető
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 napirendjére a „Harc Község Önkormányzata
fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelme” tárgyú, 101. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 101. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az
„Együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó javaslat” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel napirendre történő vételre vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirend:
„Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű
támogatáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzéséről
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: A Stratégiai Tervezési Osztály megbízott vezetője

beszerzéséhez”

elnevezésű

2. napirend:
Őcsény Község Önkormányzata fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelme
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő
egyes eszközök értékesítéssel történő selejtezése
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes eszközök
értékesítéssel történő selejtezése
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendjének elfogadására
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
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7. napirendi pont:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkaterve
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
8. napirendi pont:
Harc Község Önkormányzata fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelme
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó javaslat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán bizottsági tag
Előadó: Rácz Zoltán bizottsági tag

1. napirend:
„Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű
támogatáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzéséről
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: A Stratégiai Tervezési Osztály megbízott vezetője

beszerzéséhez”

elnevezésű

Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság korábbi ülésén kértek
árajánlatot dottóra és kisbuszra vonatkozóan. Megkérdezi Rikker Anita Márta megbízott
osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az előterjesztésben leírtak mindent, az árajánlatokat
bekérték. Az ajánlatok nagyon meghaladják azt az összeget, amelyet támogatásként
kapnának. A kisbusznál már maga a kategória sem fér bele abba, amit a pályázat megenged
magának. Arról kellene dönteni, hogy csak kettő darab elektromos autót lehet beszerezni,
mert többször felmerült már kérdésként, hogy esetleg többet szerezzenek be, vagy más
konstrukciókat. A pályázati kiírás szerint csak ezt a két darabot lehet beszerezni, 30 millió
forint értékben, előre meghatározott kategóriában.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés szerint három ajánlat lett bekérve, amelyből egy nem
felelt meg. A másik két ajánlatot viszont nem látja.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Három cégtől kértek ajánlatot, de csak tőlük kaptak
ajánlatot.
Bomba Gábor elnök: Nem létezik olyan kisbusz, belefér a pályázatba?
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Megpróbálnak még beszerezni további ajánlatokat is.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 16 óra 05 perckor. Jelen van 7
fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Bomba Gábor elnök: A bizottság el is napolhatja a döntést a további ajánlatokig, de hozhat
most is döntést.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Nem lehet lassú járműre módosítási kérelmet beadni a
pályázattal kapcsolatban?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nem.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az előterjesztésben szerepel egy haszongépjármű, amely
különböző adapterekkel felszerelhető. Ez belefér? Nem minősül lassú járműnek? Az ő
ismeretei szerint ezek a platós járművek lassú járműnek minősülnek.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: M1, M2 és N1 kategóriák vannak. Az elektromos
kisteherautó N1 kategória.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A lassú jármű semmiképp sem fér bele a pályázati
kiírásba?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A lassú jármű nem fér bele.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Elektromos kisbusz, amely nem minősül lassú járműnek,
nem érhető el?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Három cégtől kértek ajánlatot, de csak egy ajánlat
érkezett be.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy várják meg a másik két ajánlatot is. Az
egyik céggel felvette a kapcsolatot, akik már elküldték az ajánlatukat Czinege úrnak, valamint
a részére is megküldték az ajánlatot. Az ajánlat véleménye szerint kedvezőbb, mint ami az
előterjesztésben mellékelve lett, de ez is lassú jármű. Szeged, Sopron és Eger önkormányzata
is ezeket használja lassú járművekként, tehát valahogyan mégis csak sikerült a többi
önkormányzatnak ezt megvásárolni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Lehet, hogy ezek az önkormányzatok nem ebből a
konstrukcióból szerezték.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Kért a cégtől referencia listát is. Az ő autójuk 23.000 euró,
és 23 személyes, amely a másik ajánlatban 10 millió forintba kerül. Véleménye szerint meg
kellene várni a harmadik ajánlatot is, és utána kellene döntést hozni.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a következő ülésen hozzanak ezzel kapcsolatban
döntést. Szeretné, hogy az egyes és kettes számú járműveket kerülne árajánlat is csatolásra.
Véleménye szerint ezekre is kellett, hogy érkezzen árajánlat. Az előterjesztésben van egy
gépjármű nyilvántartás is. Ezzel mi volt a hivatalnak a szándéka?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Tájékoztatni akarták a bizottságot arról, hogy
jelenleg milyen gépjárművei vannak az önkormányzatnak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Van valamilyen szabályzat az önkormányzatnál arra, hogy
milyen cég felé vannak elköteleződve? Mert neki úgy tűnik, hogy azt vesz az önkormányzat,
amit akar. Nem látja, hogy össze lenne rakva a mennyiség, amely által esetleg olcsóbban
kapnák meg az autókat.
Bomba Gábor elnök: Van valamilyen flotta szerződése az önkormányzatnak ezzel
kapcsolatban?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr: Nem tudnak róla.
Bomba Gábor elnök: Lehet, hogy praktikus lenne ebbe az irányba elmenni. Szeretnék
megtudni azt is, hogy az autókat ki használja, mert ez így nem sok mindent mond a
bizottságnak.
Illés Tamás elnökhelyettes: A használat rendjét is szeretnék tudni, és a nyilvántartást is.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A MOL kártyák 2019. évi felhasználásával kapcsolatban
kért már korábban adatot. Ebben az ügyben sikerült már előre lépni. Ez a kérés már két vagy
három hete történt.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Továbbította a vezető gondnoknak és a jegyző asszonynak
a kérést, mert ő őket nem utasíthatja ezzel kapcsolatban. Utána néz ennek.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az önkormányzati autóknak a 2019. évi MOL kártya
felhasználást szerette volna megnézni. Megvan mindenkinél az információ, csak nem kapták
meg.
Illés Tamás elnökhelyettes: Véleménye szerint foglalja ezt határozatba a bizottság. Erről
nyilvántartást kell vezetni. Az útvonal nyilvántartást is be kellene kérni, hogy lássák, hogy ki
használja az autókat, és, hogy hova ment az illető. Elég fura helyeken is látja az
önkormányzat autóit. Őt az is érdekelné, hogy ki engedte el oda az illetőt, és, hogy a benne
ülő jogos volt-e az autó használatára.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint ez ne legyen része a határozati javaslatnak, inkább
csak indokolásként mondják el. Javasolja, hogy a bizottság az „Egyedi támogatási kérelem
elektromos gépjármű beszerzéséhez” elnevezési támogatáshoz kapcsolódó gépjármű
beszerzéséről a soron következő ülésén hozzon döntést, valamint hívja fel a Polgármesteri
Hivatal Stratégiai Tervezési Osztályát arra, hogy terjessze elő az árajánlatokat az
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előterjesztésben egyes és kettes számmal szereplő járművekre vonatkozóan. Javasolja
továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra is, hogy nyújtson
tájékoztatást az alábbiakról:
- ki használja az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárműveket, mi a használat
rendje;
- az önkormányzat tulajdonában lévő autók 2019-es évi üzemanyagkártyával
kapcsolatos felhasználásról, valamint az útnyilvántartásról;
Javaslatot tesz továbbá arra is, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt annak
megvizsgálására is, hogy van-e lehetőség olyan kisbusz beszerzésére, amely nem számít lassú
járműnek. A következő ülésig ezt el lehet készíteni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben a bizottság jövő ülésére szeretnék kérni ezeket az
adatokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 186/2020. (III.2.) határozata
az
„Egyedi
támogatási
kérelem
elektromos
gépjármű
beszerzéséhez” elnevezésű támogatáshoz kapcsolódó gépjármű
beszerzéséről
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. a)
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. az „Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű
beszerzéséhez” elnevezési támogatáshoz kapcsolódó gépjármű
beszerzéséről a bizottság soron következő ülésén hoz döntést;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Tervezési Osztályát,
hogy terjessze elő az árajánlatokat az előterjesztésben egyes és
kettes számmal szereplő járművekre vonatkozóan;
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást az
alábbiakról:
 ki használja az önkormányzat tulajdonában lévő
gépjárműveket, mi a használat rendje;
 az önkormányzat tulajdonában lévő autók 2019-es évi
üzemanyagkártyával kapcsolatos felhasználásról, valamint
az útnyilvántartásról;
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4. a bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt annak
megvizsgálására, hogy van-e lehetőség olyan kisbusz
beszerzésére, amely nem számít lassú járműnek.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirend:
Őcsény Község Önkormányzata fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelme
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A tervezetben egy dolgot nem
látnak, amelyet már a múltkori ülésen is kérésként fogalmaztak meg, mégpedig, hogy az
adósság már ne emelkedjen. Ezzel mindenképpen szeretnék kiegészíteni a tervezetet, mert
ezt a másik önkormányzatnál is kérte a bizottság.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy kiosztásra került egy
megállapodás tervezet, amely a kiküldött tervezethez képest tartalmaz módosítást.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr: Szankcióként kilátásba helyezték a megállapodás
tervezetben az azonnali beszedést, és kértek felhatalmazást arra, hogy, ha március 31.
napjáig sem kerül sor a teljesítésre, akkor azonnal tudjon lépni az önkormányzat, és ne
menjen el az idő a felszólítással.
Bomba Gábor elnök: Ezzel egyet lehet érteni. Javasolja a határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a határozat
mellékletét képező megállapodás kiegészítésére azzal, hogy a megállapodás létrejöttének
feltétele a megállapodás aláírásáig esedékessé vált 2020. évi hozzájárulások maradéktalan
teljesítése, illetve, hogy 2020. évben a megállapodás megkötését követően esedékessé váló
havi fizetési kötelezettségek bármelyikének elmulasztása is a megállapodás szerinti
kedvezmény elvesztését vonja maga után.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 187/2020. (III.2.) határozata
Őcsény Község fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.23.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a 2.) pontban foglalt feltétellel elfogadja Őcsény Község
Önkormányzatának fizetési halasztás iránti kérelmét;
Határidő:
Felelős:

2020. március 2.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozat mellékletét képező
megállapodás kiegészítésére azzal, hogy a megállapodás
létrejöttének feltétele a megállapodás aláírásáig esedékessé vált
2020. évi hozzájárulások maradéktalan teljesítése, illetve, hogy
2020. évben a megállapodás megkötését követően esedékessé
váló havi fizetési kötelezettségek bármelyikének elmulasztása is a
megállapodás szerinti kedvezmény elvesztését vonja maga után;
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
dr. Molnár Kata jegyző

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

a

2.

pont

szerint

kiegészített

2020. március 6.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Bomba Gábor elnök: Úgy látja, hogy ezek az eszközök szinte egyszerre lettek beszerezve, és
nincsenek talán még másfél évesek sem. Hogyhogy mind eltörött így egyszerre február 20án?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezek az eszközök az élményfürdőben használt eszközök. Az
előterjesztésben van egy kis hiba. A selejtezést nem a sportközpontnak kell kérnie, hanem ez
az önkormányzatnak a selejtezése. Az élményfürdő a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft-nek a
beruházása volt, a cég vette meg az eszközöket is. Egy önkormányzati döntés alapján ezeket
az eszközöket megvásárolták a cégtől, amelyet azóta bérbe adnak a sportközpontnak. A
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sportközpont ezt a bérleti díjat fizette is az önkormányzatnak. Tehát régebben beszerzett
eszközökről van szó.
Bomba Gábor elnök: De ezeket most leselejteznék?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Egyszerre romlott el minden?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem két millió forintért vett az önkormányzat eszközöket,
hanem 50 vagy 100 millió forintért. Ez egy nagy beszerzés volt. Ezek az eszközök
használódtak el. Elég vegyes a selejtezésre kerülő eszközök listája.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezek az eszközök teljesen elhasználódtak, csak rosszul lett
előterjesztve. Ezek hét-nyolc éves eszközök, amelyek csomagban kerültek beszerzésre. A
napokban meg fogja nézni, csak most még várja a kulcsot, és akkor el tudja dönteni, hogy
ezek az eszközök ténylegesen milyen állapotban vannak.
Bomba Gábor elnök: Ezek szerint ez része lesz az átadás-átvételi eljárásnak?
dr. Mezei László bizottsági tag: Igen.
Bomba Gábor elnök: Erről a selejtezésről később döntene, az átadás-átvétel után. Ha később
dönt a bizottság, akkor kicsúsznak valamilyen határidőből?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A kollégáktól nem érkezett ilyen jelzés.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. selejtezési kérelme” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban egy későbbi ülésén
határozzon, az átadás-átvételi eljárás és a leltár lefolytatását követően.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 188/2020. (III.2.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. selejtezési
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. selejtezési kérelme” tárgyú előterjesztéssel
kapcsolatban a bizottság későbbi ülésén határoz, az átadás-átvételi
eljárás és a leltár lefolytatását követően.
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Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Bomba Gábor elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő
egyes eszközök értékesítéssel történő selejtezése
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Több laptop is selejtezésre kerülne, amelyből egyet a
képviselő úr szeretne megvásárolni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Mi történik a leselejtezett laptopokkal?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A volt képviselőknek az önkormányzat felajánlotta a
megvásárlás lehetőségét a vállalkozó által javasolt értéken. Eddig öt képviselő élt ezzel a
lehetőséggel.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A többi laptoppal mi fog történni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Azt a tájékoztatást kapta, hogy ezekre a laptopokra már
nem érdemes költeni.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Nem lehetne odaadni valamelyik iskolának karitatív célra. Ha
egy egyszerű Windowst fel tudnának rá húzni, akkor azt még lehetne használni.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Rászoruló diákoknak kellene adni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Akik jó tanulók is.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem tudja, hogy ez hogyan történhet.
Bomba Gábor elnök: Ha nem volt még rá precedens, akkor ez nincs még kitalálva.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Véleménye szerint a hivatalt kellene felkérni
annak kivizsgálására, hogy ennek mi a módja.
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy ajándékozás jogcímen mehetne. Egy
iskolát ki kellene választani, és azon belül az igazgató döntene arról, hogy ki kapja meg.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Minden iskolának van alapítványa, az alapítványnak
kellene erről döntenie.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint a képviselő úrnak lehetővé kellene tenni a laptop
megvásárlását.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Azóta még egy képviselő jelezte, hogy szeretne
megvásárolni a laptopját, de azt majd a bizottság következő ülésére terjesztik elő.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal által kért
kis értékű tárgyi eszköz selejtezését, valamint járuljon hozzá a nyilvántartásból való
kivezetéshez. Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a LENOVO laptop dr. Máté István
részére 25.000,- Ft-on történő értékesítéséhez, valamint, hogy a bizottság hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy vizsgálja meg a selejtezésre kerülő laptopok
elajándékozásának lehetőségét iskolák, alapítványok részére. A vizsgálat terjedjen ki arra is,
hogy lenne-e igény az intézmények, alapítványok részéről a selejtezésre kerülő laptopokra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 189/2020. (III.2.) határozata
a Polgármesteri Hivatal egyes eszközeinek értékesítéssel történő
selejtezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal által kért kis értékű tárgyi
eszköz selejtezését, valamint hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez;
Határidő:
Felelős:

2020.március 02.
dr. Molnár Kata jegyző

2. hozzájárul a LENOVO laptop ………… részére 25.000,- Ft-on történő
értékesítéséhez;
Határidő:
Felelős:

2020. március 14.
dr. Molnár Kata jegyző
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a selejtezésre
kerülő laptopok elajándékozásának lehetőségét iskolák,
alapítványok részére. A vizsgálat terjedjen ki arra is, hogy lenne-e
igény az intézmények, alapítványok részéről a selejtezésre kerülő
laptopokra.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes eszközök
értékesítéssel történő selejtezése
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy 2005-ös évjáratú nyomtatóról van szó,
amelyet 5.000 forintért szeretne megvásárolni a kérelmező.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal a
kiegészítéssel, hogy a nyomtató 5.000 forintos áron kerüljön értékesítésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 190/2020. (III.2.) határozata
az Önkormányzat egyes eszközeinek értékesítéssel történő
selejtezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja a kis értékű tárgyi eszköz selejtezését, valamint
hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez;
Határidő:
Felelős:

2020. március 02.
dr. Molnár Kata jegyző

2. hozzájárul a Samsung nyomtató ………….. részére 5.000,- Ft-on
történő értékesítéséhez.
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Határidő:
Felelős:

2020. március 14.
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendjének elfogadására
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Jegyző asszony jelezte neki, hogy
lenne még egy-két apróság, amelyet a bizottságnak tisztáznia kellene az ügyrenddel
kapcsolatban.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az 1. § (4) bekezdés esetében nem azt írnák,
hogy a bizottság tagjainak a névsorát az ügyrend mellékletet tartalmazza, hanem ehelyett
visszautalnának az SZMSZ 3. Függelék 2. pontjára. A 4. § (2) bekezdése szerint a bizottság
minden hétfőn 16 órától tartja rendes ülését, de ezen időponton kívül a polgármester, az
elnök vagy bármely képviselő javaslatára más időpontban is összehívható a bizottság. Ezt ki
kellene egészíteni azzal, hogy kivéve, amennyiben az ünnep vagy pihenőnap. Ugyanennek a
szakasznak a (3) bekezdése szerint a bizottság rendes üléseit az elnök az ülést megelőző öt
nappal hívja össze. A meghívót rendszeresen csütörtökön küldik ki, amely négy nap,
Közgyűlés esetében pedig pénteken szokott kiküldésre kerülni az anyag. Az SZMSZ-ben öt
nap került megállapításra, így ezzel kapcsolatban a bizottságnak kellene egy módosító
javaslatot megfogalmaznia.
Bomba Gábor elnök: Erről kettő módosító javaslatot kellene tenni? Mert közgyűlés esetében
nem négy nap lenne, hanem három, minden más bizottsági ülés esetében viszont négy nap.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ezt lehet egy határozatban is javasolni. A (7)
bekezdés szerint az érintett igazgatóságvezetőt, osztályvezetőt meg kell hívni a bizottság
ülésére. Ezt kiegészítenék még azzal, hogy vagy az általuk megbízott személyt. A 6. §
esetében nem rögzítenék, hogy a korelnök meghatározása szempontjából a képviselő és a
külső bizottsági tagok azonos megítélés alá esnek, nem mert biztos, hogy külső bizottsági tag
vezethetné az ülést, ha az elnök és az elnökhelyettes akadályozva lenne. A (2) bekezdésből ki
kellene szedni az elnök személyes érintettségére vonatkozó részt, mert a kizárásról ebben az
esetben nem a polgármester dönt. A 12. § (2) bekezdését kiegészítenék még azzal, hogy a
bizottság jegyzőkönyvét a jegyző is aláírja. A Közlekedési Tanács üléseit pedig zárt ülésként
határoznák meg.
Bomba Gábor elnök: A Közlekedési Tanács hatáskörébe beletennék még a kamerákat is. Az
új rendőrkapitány úr mondta, hogy erre ki kellene alakítani közösen egy jó koncepciót. A
stratégiai pontokat véleménye szerint a Közlekedési Tanács jobban meg tudná határozni,
ezért javasolja, hogy a tanács hatásköre legyen ezzel kibővítve. Szavazásra teszi fel a
bizottság ügyrendjének az elfogadására vonatkozó határozati javaslatot a jogi és bizottsági
referens és az általa említett kiegészítésekkel és módosításokkal együtt.
13
0302jkv

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 191/2020. (III.2.) határozata
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendjének
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. §
(5) bekezdés alapján a Bizottság Ügyrendjét a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 02.
Bomba Gábor elnök

dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az SZMSZ módosításról is kellene, hogy
hozzon a bizottság egy határozatot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 54.§ (2)
bekezdésének módosítását az alábbiak szerint: „54.§ (2) A bizottság üléseit az elnök - az ülést
megelőzően legalább négy nappal - írásban hívja össze. A közgyűlés ülését megelőző
bizottsági ülésen tárgyalandó, a közgyűlési előterjesztések véleményezése tárgyú
előterjesztések kiküldési határideje az ülést megelőző harmadik nap. A bizottság
meghatározhatja azokat a napokat, amikor a rendes üléseit tartja.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 192/2020. (III.2.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 54.§ (2) bekezdésének módosítását az
alábbiak szerint:
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„54.§ (2) A bizottság üléseit az elnök - az ülést megelőzően legalább
négy nappal - írásban hívja össze. A közgyűlés ülését megelőző
bizottsági ülésen tárgyalandó, a közgyűlési előterjesztések
véleményezése tárgyú előterjesztések kiküldési határideje az ülést
megelőző harmadik nap. A bizottság meghatározhatja azokat a
napokat, amikor a rendes üléseit tartja.”
Határidő:
Felelős:

2020. március 26.
Bomba Gábor elnök

7. napirendi pont:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkaterve
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ő még pár napirendi pontot hiányol
az előterjesztésből, mert a Közgyűlés határozott meg feladatokat a bizottságnak a
munkatervben szereplő pontokon kívül. Ezekkel ki kellene még egészíteni az előterjesztést. A
bizottságnak a pihenő központtal és az átvilágítással kapcsolatban is szabott határidőt a
Közgyűlés. A takarítással kapcsolatban is van még feladata a bizottságnak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az önkormányzati többségi tulajdonú cégek
mérlegbeszámolóját áprilisban szeretnék megtárgyalni május helyett.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Csak a bizottság tárgyalná áprilisban, vagy a
Közgyűlés is? Mert utóbbi esetben javaslatot kell, hogy tegyen a bizottság a Közgyűlés
munkatervének a módosítására.
Bomba Gábor elnök: A bizottság tárgyalná áprilisban annak érdekében, hogy a Közgyűlés elé
májusban már olyan anyag kerüljön, amit nem kell módosítani. A szociális célú tűzifát is
előrébb kellene hozni, mert szeptemberben már eredményt kellene nyilvánítani. A
karácsonyi csomaggal ugyanez a helyzet. Szeretné, ha a következő ülésre ezekkel a
kiegészítésekkel készülne el az előterjesztés. Javasolja, hogy a bizottság a 2020. évi bizottsági
munkatervéről a soron következő ülésén hozzon döntést, valamint, hogy a bizottság hívja fel
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályát, hogy a munkatervre vonatkozó tervezetet
egészítse ki a Közgyűlés által a bizottságnak szabott feladatokkal, valamint az ismételten
előterjesztésre kerülő tervezetben az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai
mérlegbeszámolóinak tárgyalását április hónapnál tüntesse fel.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 193/2020. (III.2.) határozata
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a 2020. évi bizottsági munkatervéről a bizottság soron következő
ülésén hoz döntést;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályát, hogy a
munkatervre vonatkozó tervezetet egészítse ki a Közgyűlés által a
bizottságnak szabott feladatokkal, valamint az ismételten
előterjesztésre kerülő tervezetben az önkormányzat többségi
tulajdonú gazdasági társaságai mérlegbeszámolóinak tárgyalását
április hónapnál tüntesse fel.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Harc Község Önkormányzata fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelme
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Harc Község több társulásnak is tagja, és több jogcímen is
tartozása van. A kérelemben szerepel, hogy az idei év elején a 2018-as tartozását már
megfizette, de még mindig van tartozása a településnek. A település vállalta, hogy a központi
ügyelettel kapcsolatos 2019. évi első félévi tartozását 2020. február 28. napjáig fizetné meg.
Igaz, hogy nem rég volt még csak február 28. napja, de a fizetési kötelezettségét a település
nem teljesítette még ma sem. A következő fizetési időpont április 30., majd pedig
szeptember 30. napja lenne. Javasolja a kérelem támogatását.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az idei évi tartozásról ebben az esetben sincs szó az
előterjesztésben.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr: Azt az alap megállapodás alapján köteles megfizetni a
település.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ezekre is volt szerződés.
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dr. Nagy Csilla folyamatellenőr: A részletfizetési megállapodás megkötése azért fontos, mert
abban tud tenni az önkormányzat biztosítékot. A mellékletként csatolt megállapodásba még
február 28. napja szerepel, így e helyett egy másik határidőt kellene meghatározni. Március
15. vagy 31. napját javasolná.
Bomba Gábor elnök: Vagy csak abban az esetben kellene aláírni a szerződést, ha teljesítette
a település a kötelezettségét.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr: Akkor viszont nem kellene, hogy benne legyen ez a
rendelkezés a megállapodásban.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ő inkább felhívná a holnapi napon a települést, mert 28-a
hétvégére esett. Lehet, hogy a településnek szándékában állt fizetni, csak elfelejtették. Ha
holnap elutalnák az összeget, akkor látszana a fizetési hajlandóságuk.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr: Ebben az esetben ez az egy rész ki is maradhatna a
szerződésből.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az idei évi díjakról is kellene rendelkezni a
megállapodásban. Ki kellene egészíteni azzal a megállapodást, hogy azt mikorra vállalná.
Bomba Gábor elnök: A folyó fizetés mindenképpen bele kellene, hogy kerüljön a tervezetbe,
mert ezt a többi település esetében is kérte a bizottság. Javasolja a kérelem támogatását
azzal, hogy a bizottság hívja fel a hivatalt a megállapodás kiegészítésére azzal, hogy a
megállapodás létrejöttének feltétele a megállapodás aláírásáig esedékessé vált 2020. évi
hozzájárulások maradéktalan teljesítése, illetve, hogy 2020. évben a megállapodás
megkötését követően esedékessé váló havi fizetési kötelezettségek bármelyikének
elmulasztása is a megállapodás szerinti kedvezmény elvesztését vonja maga után.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 194/2020. (III.2.) határozata
Harc Község fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.23.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a 4.) pontban foglalt feltétellel elfogadja Harc Község
Önkormányzatának a Szekszárd és Környéke Szociális
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Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás keretében
működő szociális ellátási hozzájárulás fizetésének halasztására
benyújtott kérelmét;
2. a 4.) pontban foglalt feltétellel elfogadja Harc Község
Önkormányzatának Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás keretében működő alapellátási
hozzájárulás fizetésének halasztására benyújtott kérelmét.
3. a 4.) pontban foglalt feltétellel elfogadja Harc Község
Önkormányzatának a központi ügyeleti feladatellátási szerződés
alapján fizetendő hozzájárulás fizetésének halasztására
benyújtott kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2020. március 02.
Bomba Gábor elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozat mellékletét képező
megállapodás kiegészítésére azzal, hogy a megállapodás
létrejöttének feltétele a megállapodás aláírásáig esedékessé vált
2020. évi hozzájárulások maradéktalan teljesítése, illetve, hogy
2020. évben a megállapodás megkötését követően esedékessé
váló havi fizetési kötelezettségek bármelyikének elmulasztása is a
megállapodás szerinti kedvezmény elvesztését vonja maga után.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
dr. Molnár Kata jegyző

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

a

4.

pont

szerint

kiegészített

2020. március 6.
Ács Rezső polgármester

9. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó javaslat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán bizottsági tag
Előadó: Rácz Zoltán bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag: Előzményként annyit szeretne elmondani, hogy a beruházásokat
vizsgálva azt tapasztalták, hogy nem készültek beruházási programok, illetve az a fajta
szakmai háttérmunka, amely szükséges lenne, és amely tulajdonképpen rendelkezésre is áll,
nincs kellőképpen kihasználva. Felvette a kapcsolatot két mérnök kamarával is. Szeretné, ha
ezekkel a kamarákkal együttműködési szerződést kötne a város. A kamarák erre nyitottak.
Szeretné, ha a polgármester úr és a jegyző asszony ezt a megállapodás aláírná. A
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szerződéstervezetet ügyvédekkel elkészíttették, és a mai napon elektronikus formában át
fogja küldeni a bizottsági referensnek. Ha a jegyző asszonynak van valami észrevétele a
tervezettel kapcsolatban, akkor szeretné, ha azt jelezné.
Bomba Gábor elnök: Szeretné megkérdezni, hogy mi lenne a tartalma ennek a tervezetnek.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egy beruházás elhatározásakor jó lenne, ha e mögé mindjárt
becsatlakozna a szakmai háttér. A tervezet szerint a kamarák vállalnák a szakmai munkát,
amely nem jelentene anyagi terhet a városra nézve. A kamarák azért vállalnák ezt, mert
szekszárdiak vagy Tolna megyeiek. Részt vennének így ezekben a munkákban már az első
pillanattól kezdve. Amikor a tervek elkészülnek, akkor lenne egy grémium, amely
felülvizsgálná ezeket a terveket, és átnézné, hogy nincs-e benne olyan butaság, mint amely
az uszodánál is előfordult a három méteres talajvíz esetével. A kamarák erre már vállalkoztak
elméletben. Szeretné, ha ez a szerződés létrejönne.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a jegyző asszonyt arra, hogy a
Mérnöki Kamarával kötendő együttműködési megállapodás tervezetével kapcsolatban az
tegye meg észrevételeit, egyetértése esetén pedig ellenjegyezze a megállapodást. Javasolja
továbbá, hogy a bizottság hívja fel a polgármestert a jegyzői ellenjegyzést követően az
együttműködési megállapodás aláírására. Megkéri Rácz Zoltán bizottsági tagot, hogy a
megállapodás tervezetet bocsássa a hivatal rendelkezésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 195/2020. (III.2.) határozata
együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzőjét a határozat
mellékletét
képező, a
Mérnöki
Kamarával
kötendő
együttműködési megállapodás tervezetével kapcsolatban az
észrevételeinek
megtételére,
egyetértése
esetén
az
ellenjegyzésére;
2. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét a jegyzői
ellenjegyzést követően az együttműködési megállapodás
aláírására.
Az együttműködési megállapodás tervezetét a bizottság
elektronikus formában a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére
bocsátja 2020. március 03. napján.
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Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: Megköszöni mindenkinek a részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 16 óra 43 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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