SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-28/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. szeptember 28. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében 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;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Dési Ildikó közbeszerzési referens;
Letenyei Hédi közbeszerzési referens;
Berlinger Attila kommunikációs referens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „PTE
KPVK uszoda közös üzemeltetése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „VázBau kupával kapcsolatos kérelem” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az „Orvosi rendelővel
kapcsolatos feladatok” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Tolnatáj
Zrt-vel 2020. április 9-én veszélyhelyzeti kommunikációs feladatok ellátására kötött
megállapodással kapcsolatos számlák pénzügyi rendezése” tárgyú, 322. számú írásbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 322. számú írásbeli előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Napirendre vételre vonatkozó javaslat érkezett a „Javaslat a Modern
Városok program keretében megvalósítandó Városi Uszoda kivitelezőjétől érkezett levéllel
kapcsolatos válaszadásra” tárgyú, 225. számú közgyűlési előterjesztés napirendre vételére.
Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ebben az esetben név szerint szavazást kell
tartani.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat a Modern Városok program keretében
megvalósítandó Városi Uszoda kivitelezőjétől érkezett levéllel kapcsolatos válaszadásra”
napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült
jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bomba Gábor elnök: Napirendre vételre vonatkozó javaslat érkezett a „Javaslat „A temetői út
fejlesztése” című támogatási konstrukció módosítására” tárgyú, 224. számú közgyűlési
előterjesztés napirendre vételére. Javasolja, hogy a bizottság ezt az előterjesztést is zárt ülésen
tárgyalja meg.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ebben az esetben szintén név szerint szavazást
kell tartani.
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Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat „A temetői út fejlesztése” című
támogatási konstrukció módosítására” napirendi pont tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat díszpolgári portrék elkészítésére
(313. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
2. napirendi pont:
Tájékoztató a tartozások utáni kamat érvényesítéséről
(314. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Javaslat „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindításáról
(316. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
4. napirendi pont:
Javaslat „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész szerinti uniós nyílt
eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel lebonyolítandó közbeszerzési eljárás
megindítására, valamint a Bíráló Bizottsági tagok kijelölésére
(317. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
5. 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,
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töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánítására, új közbeszerzi eljárás kiírására, valamint a Bíráló Bizottsági
tagok kijelölésére
(318. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
6. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap terjesztési
tevékenységének elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapítására
(319. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
7. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztésének megvalósítása érdekében az egykori „SZÜV” épületének megvásárlására
irányuló ingatlan adásvételi szerződés aláírására
(321. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
8. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására
(320. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Tájékoztató a követelések kezelésével kapcsolatos eljárásrend felülvizsgálatának
eredményéről
(315. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttliger István aljegyző
10. napirendi pont:
Alkotmány utca környéke forgalmi rendjének felülvizsgálata
(310. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére a Béri B. Á utca 32. hsz. előtt
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(311. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Rózsa utca közlekedési rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos kérelem
(312. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
PTE KPVK uszoda közös üzemeltetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
14. napirendi pont:
Váz-Bau kupával kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
15. napirendi pont:
Orvosi rendelővel kapcsolatos feladatok
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
16. napirendi pont:
Tolnatáj Zrt-vel 2020. április 9-én veszélyhelyzeti kommunikációs feladatok ellátására
kötött megállapodással kapcsolatos számlák pénzügyi rendezése
(322. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
ZÁRT ÜLÉS:
17. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó Városi Uszoda
kivitelezőjétől érkezett levéllel kapcsolatos válaszadásra
(225. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
18. napirendi pont:
Javaslat „A temetői út fejlesztése” című támogatási konstrukció módosítására
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(224. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

1. napirendi pont:
Javaslat díszpolgári portrék elkészítésére
(313. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A díszpolgári portrék elkészítésének
határideje 2021. március 31. lenne. A festő úr eddigre tudná elvállalni az előterjesztésben
szereplő összegért. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 538/2020. (IX.28.) határozata
díszpolgári portrék elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. dönt a nettó 1.750.000,- Ft összegű kötelezettségvállalás
jóváhagyásáról, és felkéri ………. festőművészt az előterjesztésben
szereplő díszpolgári portrék elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a portrék elkészítésével
kapcsolatos megbízási szerződés elkészítésére, a polgármestert
pedig a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 4.
dr. Göttlinger István aljegyző
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a portrék elkészítésének
díját az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe építse be.
Határidő:

2021. március 31.
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Felelős:

dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Tájékoztató a tartozások utáni kamat érvényesítéséről
(314. 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: Elmondja, hogy három társulás esetében most vannak
módosítás alatt a társulási megállapodások. Mindegyik megállapodásban rögzítésre kerül
majd, hogy kamat is felszámolható a tartozások után. Bizonyára olvasták a bizottsági tagjai,
hogy a gyermekétkeztetési térítési díj után kamat nem számolható fel a gyermekvédelmi
törvény szerint. Ezzel kapcsolatban szeretne egy rövid tájékoztatást nyújtani. A
gyermekétkeztetési térítési díj beszedésével rengeteg gondja van a hivatalnak. Elmondja, hogy
nem állnak közvetlenül kapcsolatban a szülőkkel, és nagyon sok mindent nem tudnak írásban
megoldani, hanem csak telefonon keresztül. A Garay Általános Iskolában összegyűjtötték,
hogy hány gyermek szeretne Sióagárdról étkezést. Ezt emailben adta le az iskolatitkár a
kolléganőjének. Múlt héten a kolléganő szedte a térítési díjat, de az egyik szülő közölte, hogy
mégse kér étkezést, holott korábban azt mondta, hogy igen. A gyermek nem is étkezett
szeptember 1. napjától, de ezt a hivatal felé senki sem jelezte. Ők megrendelték az ételt, de a
szülő nem hajlandó kifizetni. Minden évben van olyan eset is, hogy beteg lesz a gyermek, és a
szülő telefonon lemondja az étkezést. Ezt muszáj elfogadniuk. Ha beteg lesz egy gyermek, és
aznap elmegy orvoshoz, akkor már csak másnapra tudja lemondani a szülő az ételt. Kilenc
óráig lehet lemondani a másnapi ételt. Ha például valaki hétfőn délben volt orvosnál, akkor
már csak szerdára lehet lemondani az ebédet. Ha azt mondja az orvos a gyermeknek, hogy
szerdán jöjjön vissza még egy vizsgálatra, mert csütörtökön már lehet, hogy mehet iskolába,
akkor szerdán már jeleznie kellene a szülőnek, hogy csütörtökön már lehet, hogy eszik a
gyermek. Ha viszont azt mondja az orvos, hogy a héten még maradjon otthon a gyermek, akkor
a csütörtöki és pénteki ebéd megint lóg a levegőben. Nagyon sok olyan szülő van, akinél vagy
jóhiszeműség vagy rosszhiszeműség miatt, de nem tudják behajtani a térítési díjat. Úgy
gondolja, hogy nem a kamatfelszámítás a legnagyobb probléma. A kolléganői nagyon
igyekeznek csökkenteni ezeket a problémákat. Mindenképp szerette volna érzékeltetni, hogy
vannak megoldhatatlan gondjai az önkormányzatnak.
Bomba Gábor elnök: Az önkormányzatnak jelentik be, ha nem megy a gyermek enni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Készül erről feljegyzés?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A kolléganői felírják maguknak, és rögzítik a rendszerbe.
Kilenc óráig, esetleg fél 10-ig veszik a telefonokat, mert 10 óráig rögzíteniük kell ezt egy
internetes rendszerben.
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Bomba Gábor elnök: Az ételrendelésnek nincs semmilyen írásos nyoma? Az iskola összegyűjti,
és megküldi a hivatalnak?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Nem lehetne egy nyomtatványt rendszeresíteni, amit az iskolában
beiratkozáskor aláíratnának a szülőkkel?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Van ilyen nyomtatvány, de nincsenek ott mindig az
iskolában. Most pláne különleges helyzet van, mert be se mehetnek az iskola kapuján. Nem
ők találkoznak a szülőkkel, hanem az iskola. Van még egy dolog, amit nem mondott el a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, de, ami mégis nehézséget okoz. Hiába nem fizet egy
szülő, a bölcsődében és az alsó tagozatban nincs is meghatározva, hogy meddig van ez a határ.
A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy, ha reggel a kapuban átveszik a gyermeket, akkor, ha
fizetett a szülő, ha nem, az önkormányzat köteles étkeztetni egész nap. Ha a gyermek belép
az intézménybe, akkor nem lehet étel nélkül hagyni.
Bomba Gábor elnök: Megérti, hogy nem lehet a gyermeket étel nélkül hagyni, és azt is, hogy
nem lehet kamatot felszámolni. De nincs valami jogi megoldás arra, hogy a pénzt beszedje az
önkormányzat?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A bölcsődékben és óvodákban már nagyon sok az
ingyenesen étkező gyermek. Sok esetben a szülők arra sem veszik a fáradságot, hogy
lemondják az ételt, ha beteg a gyermek. A szülőnek az étel nem kerül semmibe, az
önkormányzatnak viszont több száz forint naponta. Ezek a kaják pedig így többnyire mennek
a moslékba.
dr. Mezei László bizottsági tag: Fizikailag az intézményhez kerül az étel. Mi lenne, ha az
intézményekkel számolnának el, és rákényszerítenék őket arra, hogy foglalkozzanak ezekkel
az adagokkal?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nincs jogalapja az önkormányzatnak arra, hogy az iskolával
számoljon el. Az önkormányzat feladata az étkezés biztosítása. Az iskolák konyhái ki vannak
adva bérbe a Kölyökmenzának. Ehhez a céghez kerül az étel, onnan pedig a gyermekhez. Nem
kerül az iskolához az étel.
Bomba Gábor elnök: Olyan megoldást is el tudna képzelni, hogy, ha a Kölyökmenza nem tudja
igazolni, hogy azok a gyermekek ettek, akkor nem kap arra pénzt.
dr. Göttlinger István aljegyző: Most már a vége felé jár az önkormányzat ennek a szerződési
időszaknak. Alapvetően az köti meg a kezüket, hogy felismerte a jogalkotó, hogy az egyik
legneuralgikusabb pont a gyermekétkeztetés. A jogalkotó ezt, mint kötelezően ellátandó
feladatot, pár évvel ezelőtt idetelepítette az önkormányzathoz. Ha a következő étkeztetést
biztosító cég bejön a rendszerbe, már a kiírásnál ki lehetne bizonyos dolgokat kötni, amelyeket
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a jogszabály sem tilt meg. Jelenleg elég lazán működik ez a dolog. Okulva az előző évek
tapasztalataiból, jobban kell majd összeállítani a feltételeket.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha a szülő beíratja a gyermeket az iskolába vagy az óvodába,
akkor alá kell, hogy írjon egy felelősségvállaló nyilatkozatot, amellyel vállalja, hogy a
gyermekét egy meghatározott időpontig lejelenti, ha beteg, különben kifizeti az ezzel
kapcsolatos költségeket.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ezt körül kell járni.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Csak írásos formában kellene elfogadni a lemondást?
Bomba Gábor elnök: Ha beteg a gyermek, arról kap igazolást.
Rieger Beáta osztályvezető: De azt aznap még le kell jelenteni.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Legyen nyoma a lejelentésnek, hogy visszakövethető
legyen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Arra is van lehetőség, hogy a szülő bemenjen, és hazavigye az
aznapi ételt.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Véleménye szerint abban kellene állást foglalni, hogy a
jövőben csak igazolt formában fogadják-e el a lemondást. Eddig ezt soha nem vállalta be az
önkormányzat. Elmondja, hogy a rendkívüli helyzet idején a Kölyökmenza mindig nagyon
együttműködő volt. De, ha a társaság nem tudja, hogy a szülő lemondta az ételt, akkor lefőzik
azt az adagot. A Kölyökmenza látja az önkormányzat rendszerét, nem leveleznek vele külön.
10 óra után ránéz az önkormányzat rendszerére, és látja, hogy mennyi adag ételre van
szükség. Elmondja, hogy ma volt egy olyan eset, hogy az egyik óvodát lezárták a vírus miatt.
Reggel nyolc órakor értesítette a társaság helyi vezetőjét, aki jelezte, hogy a közösségi
médiából már tud az esetről, és, hogy le is vették a rendelést, és nem főzték már le a mai napra
sem azt a mennyiséget, amit korábban lejelentettek. Ez sok pénz lett volna különben az
önkormányzatnak. Nem lehet azt mondani, hogy nincs együttműködés az önkormányzat és a
társaság között.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Érdemes lenne megkérdezni más városokat is erről. Ha
lenne valahol egy határozott fellépés, akkor lehetne arra hivatkozni, hogy ezt nem az
önkormányzat találta ki, hanem csak követi más város példáját.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ha a bizottság ezt szeretné, akkor felveszi a kapcsolatot a
Megyei Jogú Városok Szövetségével.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ez jó lenne, mert véleménye szerint millió forintos
veszteségek vannak ebből a problémából.
Bomba Gábor elnök: A jó gyakorlatot ki kellene deríteni.
9
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dr. Göttlinger István aljegyző: Ezért van ez a cég.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a tartozások utáni kamat érvényesítéséről
szóló tájékoztatást fogadja el, valamint hívja fel az aljegyzőt, hogy forduljon a Megyei Jogú
Városok Szövetségéhez, és kérjen tájékoztatást más települések által alkalmazott
gyakorlatokól.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 539/2020. (IX.28.) határozata
a tartozások utáni kamat érvényesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a tartozások utáni kamat
érvényesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja, egyúttal felhívja az
aljegyzőt, hogy forduljon a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez, és
kérjen tájékoztatást más települések által alkalmazott gyakorlatokól.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Javaslat „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindításáról
(316. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Egy használt teherautóról lenne szó.
A határidőt és a meghívottak körét kellene a bizottságnak meghatároznia a határozati javaslat
szerint.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Minél rövidebb határidő kellene.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Az ügyvezető igazgató négy cégre tett javaslatot, a Hilcz
és fiai Kft-re, a Rexxon-Trade Kft-re, a P-Autocity Kft-re, valamint az FX Autóházra
Bomba Gábor elnök: Határidőt nem javasolt az ügyvezető igazgató úr?
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Azt mondta, hogy a lehető leghamarabb.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívását és
döntsön annak megindításáról;
2. a beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. október 07. napjában határozza
meg;
3. a beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint
határozza meg:
o Hilcz és fiai Kft.;
o Rexxon-Trade Kft.;
o P- Autocity
o FX Autóház
o Nyitrai Autóház Kft.;
o VELOREX 2000 Bt.
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási
cselekmények megtételére;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze
döntéshozó elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 540/2020. (IX.28.) határozata
a „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja a „Tehergépkocsi beszerzése a KT Dinamic Nonprofit
Kft. részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás ajánlattételi felhívását és dönt annak
megindításáról
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
október 07. napjában határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök
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3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő
gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
 Hilcz és fiai Kft.;
 Rexxon-Trade Kft.;
 P- Autocity
 FX Autóház
 Nyitrai Autóház Kft.;
 VELOREX 2000 Bt.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze döntéshozó elé.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. napirendi pont:
Javaslat „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész szerinti uniós nyílt
eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel lebonyolítandó közbeszerzési eljárás
megindítására, valamint a Bíráló Bizottsági tagok kijelölésére
(317. 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 elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 541/2020. (IX.28.) határozata
a „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész
szerinti uniós nyílt eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel
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lebonyolítandó közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a
Bíráló Bizottsági tagok kijelöléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt a „Villamos energia beszerzése” tárgyban, a Kbt. Második
Rész szerinti uniós nyílt eljárásban kiírandó elektronikus
árlejtéssel lebonyolítandó - közbeszerzési eljárás megindításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

2. dönt a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a benyújtott ajánlatok
bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló
Bizottság tagjainak személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem: Kovácsné dr. Kubik Andrea
közbeszerzési szakértelem: Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem: Bérces János
pénzügyi szakértelem: Zsiga Marianna
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Dr. Göttlinger István aljegyző

5. 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
eredménytelenné nyilvánítására, új közbeszerzi eljárás kiírására, valamint a Bíráló Bizottsági
tagok kijelölésére
(318. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A meghívottak körére lenne javaslata.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A Kajak-Kenu Sportegyesülettel sikerült megállapodni a
karbantartással kapcsolatban. Dr. Bodor Adrienn osztályvezető asszonyt kérte meg arra, hogy
a szerződést ennek alapján módosítsa.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön 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 1. sz.
részének a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) alpontja alapján történő eredménytelenné
nyilvánításáról;
2. döntsön 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 2. sz.
részének a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) alpontja alapján történő eredménytelenné
nyilvánításáról;
3. döntsön 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 3. sz.
részének a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) alpontja alapján történő eredménytelenné
nyilvánításáról;
4. döntsön az új közbeszerzési eljárás kiírásáról, felhatalmazva a közbeszerzési
tanácsadót az új eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elkészítésére
(korábbi műszaki tartalommal és alkalmassági követelményekkel), az új eljárás
indítására;
5. döntsön a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió
projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával
és töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban, a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülő
gazdasági szereplők köréről:
a) KÉSZ Kft.;
b) Moja-Perfekt Kft.;
c) Delta-E Kft.;
d) ALISCA BAU Építőipari Zrt.;
e) Soltút Kft.;
f) Pro Wolf Kft.;
g) Köröshegyfém Bt.;
h) Szigetközi Vízépítő Kft.;
i) Dr. Szlamka József ev.;
j) Dél-Cser Kft.;
k) Fa Hajó Kft.;
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6. 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” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az
alábbiak szerint határozza meg a bíráló bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó
Bíráló Bizottság tagjainak személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem: Kovácsné dr. Kubik Andrea
közbeszerzési szakértelem: Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem: Kaló Gábor
pénzügyi szakértelem: Zsiga Marianna
7. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket;
8. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti tárggyal kapcsolatban az együttműködési
megállapodás tervezetet készítse elő, és terjessze a bizottság elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 542/2020. (IX.28.) 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 eredménytelenné nyilvánításáról, új
közbeszerzési eljárás kiírásáról, valamint a Bíráló Bizottsági tagok
kijelöléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt 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 1. sz. részének a Kbt. 75.§ (2) bekezdés
b) alpontja alapján történő eredménytelenné nyilvánításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök
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2. dönt 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 2. sz. részének a Kbt. 75.§ (1) bekezdés
a) alpontja alapján történő eredménytelenné nyilvánításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

3. dönt 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 3. sz. részének a Kbt. 73.§ (1) bekezdés
e) alpontja alapján történő eredménytelenné nyilvánításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

4. dönt az új közbeszerzési eljárás kiírásáról, felhatalmazva a
közbeszerzési tanácsadót az új eljárás ajánlattételi felhívásának és
dokumentációjának elkészítésére (korábbi műszaki tartalommal és
alkalmassági követelményekkel), az új eljárás indítására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

5. dönt a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út,
parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával és
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban, a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők
köréről:
 KÉSZ Kft.;
 Moja-Perfekt Kft.;
 Delta-E Kft.;
 ALISCA BAU Építőipari Zrt.;
 Soltút Kft.;
 Pro Wolf Kft.;
 Köröshegyfém Bt.;
 Szigetközi Vízépítő Kft.;
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Dr. Szlamka József ev.;
Dél-Cser Kft.;
Fa Hajó Kft.;

Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

6. 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” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a bíráló
bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem: Kovácsné dr. Kubik Andrea
közbeszerzési szakértelem: Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem: Kaló Gábor
pénzügyi szakértelem: Zsiga Marianna
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

7. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2020. október 2.
dr. Göttlinger István aljegyző

8. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti tárggyal kapcsolatban
az együttműködési megállapodás tervezetet készítse elő, és
terjessze a bizottság elé.
Határidő:
Felelős.

2020. október 05.
dr. Göttlinger István aljegyző

6. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap terjesztési
tevékenységének elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményének megállapítására
(319. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A legkedvezőbb ajánlatot a korábbi
terjesztő adta. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 543/2020. (IX.28.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati
hetilap terjesztési tevékenységének elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap
c. önkormányzati hetilap terjesztési tevékenységének
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő ALL-THEBEST Kft-vel (székhely: 7144 Decs, Széchenyi utca 4., fióktelep:
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1. em. 115.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. október 1.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. október 1.
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

7. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztésének megvalósítása érdekében az egykori „SZÜV” épületének megvásárlására
irányuló ingatlan adásvételi szerződés aláírására
(321. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Elmondja, hogy a szerződéstervezetet nem tudták csatolni,
mert még nem készült el. Holnap délelőttre valószínű, hogy meglesz a végleges verzió. A
támogatói okiratban vannak határidők, amelyekhez az önkormányzatnak kötnie kell magát. A
támogatói okiratban szereplő támogatói tevékenységet szeretnék módosítani 30 nappal,
mivel múlt héten csütörtökön vagy pénteken érkezett meg az a levél. A támogatói tevékenység
végső határidejének időtartama szerda, így eddig az időpontig szerződést kell kötni. Azt nem
tudják még, hogy a miniszterelnökség, mint támogató, mikor fogja utalni a támogatást.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az előterjesztés megemlített, hogy a Gyermekek Háza kikerült
az önkormányzati elképzelésekből 2019 novemberében. Ezzel kapcsolatban elég hiányosak az
ismeretei. Szeretné, ha az aljegyző úr ismertetné, hogy hogyan került ki a Gyermekek Háza
ebből az elképzelésből. Közgyűlési határozat volt arról, hogy az önkormányzat ezt vásárolja
meg.
dr. Göttlinger István aljegyző: Pontosan nem ismeri a körülményeket, de úgy gondolja, hogy
valaki megvásárolta az önkormányzat előtt.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Akinek a tulajdonában volt ez a terület, nem szólt az
önkormányzatnak, hogy időközben eladta másnak. Tavaly nyár elején egyeztettek a
Szakképzési Centrum vezetőjével arról, hogy milyen tartalmak kerülnek bele a szakképzés
fejlesztésébe. Ebbe jó néhány ingatlan is belekerült. A Gyermekek Házát is szerették volna
megvásárolni. Oktatóbázisnak és különböző egyéb céloknak lett volna használva ez az
ingatlan. A tulajdonos viszont időközben eladta. Közben már készült a tanulmány, amely
alapján kérték volna a kormánytól ennek a projektnek a támogatását. A tanulmány készítése
során kellett szólni a tanulmány tervezőinek arról, hogy vegye ki az elképzelésből a Gyermekek
Házát. Így más irányba kellett, hogy elmenjenek, és a SZÜV-re egy kicsit nagyobb szerep hárult.
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Bomba Gábor elnök: Nem csodálkozik azon, hogy a tulajdonos nem tudott tovább várni, mert
még most sincs itt a pénz erre.
dr. Mezei László bizottsági tag: 2018 májusában említi meg a Közgyűlés egy határozatban
ennek az ingatlannak a megvásárlását. Még egyszer felteszi a kérdést, hogy miért nem vette
meg az önkormányzat a közgyűlési határozat szerint ezt az ingatlant.
Rácz Zoltán bizottsági tag: 40 millió forintról volt szó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Közgyűlési döntés volt erről.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nem tud erre a kérdésre válaszolni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jegyzőkönyv készül az ülésről?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Rendben.
dr. Göttlinger István aljegyző: A múlt. Mikor megszületett a törvény az egyházak
kárpótlásáról, akkor be lett nyújtva egy igény a női szerzetesrend ingatlanának a
visszajuttatására. Ez a Szivárvány Általános Iskola volt, valamint az a hosszú épület, ami a
DÉDÁSZ konyhája volt. Az akkori grémium úgy döntött, hogy azt nem adja vissza, lévén, hogy
speciális oktatási feladatokat lát el, valamint, mert épült hátul egy viszonylag új tornacsarnok.
Ekkor került szóba az úttörő ház. Az akkori körülményekhez képest ez korrekten ment el, mert
megkapták az úttörő házat, valamint fizették még 60 millió forintot az önkormányzatnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: A 38 millió forinton felül?
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen. A Közgyűlés ezt követően egy későbbi időpontban átadta
a Garay téri általános iskolát a Pécsi Egyházközségnek. Az iskola a mai napig működik, éppen
most újítják fel. Az úttörő ház attól kezdve üresen, kvázi gazdátlanul áll.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egy 200 millió forintos ingatlant 40 millió forintért vásároltak
meg.
dr. Göttlinger István aljegyző: Sok ingatlan értékesítési folyamatát látta már az évek folyamán.
Ez az ingatlan nagyon le volt már pusztulva.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Vasbeton szerkezetű épületről van szó, amely kiváló állapotú,
semmiféle baja sincs. 40 millió forintért ajánlotta fel a rend a városnak. Közgyűlési határozat
született 2018-ban arról, hogy ezt megvásárolják. De ez mégis elmaradt.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a Modern Városok program
keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének megvalósítása érdekében az
egykori „SZÜV” épületének megvásárlására irányuló ingatlan adásvételi szerződés aláírására,
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továbbá az ingatlan adásvételével kapcsolatos Támogatói okirat módosítása iránti kérelem
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 544/2020. (IX.28.) határozata
a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési
Centrum fejlesztésének megvalósítása érdekében az egykori „SZÜV”
épületének megvásárlására irányuló ingatlan adásvételi szerződés
aláírásáról, továbbá az ingatlan adásvételével kapcsolatos
Támogatói okirat módosítása iránti kérelem benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Modern Városok
program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének
megvalósítása érdekében az egykori „SZÜV” épületének
megvásárlására irányuló ingatlan adásvételi szerződés aláírására,
továbbá az ingatlan adásvételével kapcsolatos Támogatói okirat
módosítása iránti kérelem benyújtására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 29.
Bomba Gábor elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására
(320. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Volt egy javaslat arról, hogy a teljesítés
határideje december 15. napja legyen. Ez miért jó? Nem jobb, hogy, ha előbb hozzák?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A rendeletben egyébként február végi határidő szerepel,
amely már nagyon késői határidő lenne.
Bomba Gábor elnök: A korábbi évek tapasztalatai alapján nincs esély arra, hogy előbb
teljesítsenek?
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Rozinka Attila igazgatóságvezető: Nem mertek korábbi időpontot meghatározni, mert nem
tudják, hogy a kalodás megoldás mennyivel több időt veszi majd igénybe.
Bomba Gábor elnök: Az elmúlt években mennyi idő alatt vitték ki a szerződéskötéstől
számítva?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A korábbi években még nem vett részt ebben.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Még januárban is szállították az előző években.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról;
2. a beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. október 14. napjában határozza
meg;
3. a beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az alábbiak
szerint határozza meg:
a.) Sarok-Fa Faipari és Kereskedelmi Kft., 7044 Nagydorog, Kossuth u. 30.,
fióktelep: 7100 Szekszárd, Palánki u. 8, 7100 Szekszárd, Sió utca 3-4., e-mail:
sarokfa@gmail.com,
b.) Csatári Tüzép Bt., 6060 Tiszakécske, Kolozsvári u. 76., e-mail:
szonja49@gmail.com;
c.) Delta-E Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út
23. fszt. 3., fióktelep: 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 46., e-mail: tuzep@deltae.hu;
d.) Sz+C Stúdió Kft., székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay utca 30., e-mail:
muller.peter@szpluszcstudio.hu;
e.) Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 2.,
telephely: 7100 Szekszárdi Erdészet, Szekszárd, Keselyűs, e-mail:
szekszard@gemenczrt.hu;
f.) Flóra
Mihály
e.v.,
7121
Szálka,
Kossuth
L.u.79/A,
e-mail:
floramisi62@freemail.hu;
g.) KRISZT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
székhely: 2364 Ócsa, Halászi Károly utca 68., fióktelepek: 7136 Fácánkert,
Árpád u. 38/3.; 7131 Mözs, Palánki út 2.; e-mail: karpati@kriszt.hu;
h.) Vest 2002 Kft. (2531 Tokod, hrsz: 023/16 info@vest.hu; 36/20-333-2891;
i.) Productie
Comert
Turism
Conectic
Srl
Bradut, Str. Principala Nr. 1E, 527055, Jud. Covasna prodconectic@gmail.com;
j.) Carex Srl Sf. Gheorghe, Str. Gabor Aron 26 Bl. 26 Sc. B Ap. 1, 520008, Jud.
Covasna carexsrl@yahoo.com;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a nem magyarországi
gazdasági szereplők meghívását a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik-e, és
amennyiben külföldi szereplők meghívására nincs lehetőség, részükre az
ajánlattételi felhívás ne kerüljön megküldésre, és erről a bizottság értesítve legyen.
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5. a beszerzési eljárásban a teljesítés határidejét 2020. december 15. napjában
határozza meg azzal, hogy előteljesítésre van lehetőség;
6. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási
cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására;
7. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a
Bizottság következő ülésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 545/2020. (IX.28.) 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 a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által
„Szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
október 14. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Sarok-Fa Faipari és Kereskedelmi Kft., 7044 Nagydorog,
Kossuth u. 30., fióktelep: 7100 Szekszárd, Palánki u. 8, 7100
Szekszárd, Sió utca 3-4., e-mail: sarokfa@gmail.com,
b) Csatári Tüzép Bt., 6060 Tiszakécske, Kolozsvári u. 76., e-mail:
szonja49@gmail.com;
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c) Delta-E Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 1088
Budapest, Rákóczi út 23. fszt. 3., fióktelep: 7100 Szekszárd,
Bátaszéki út 46., e-mail: tuzep@delta-e.hu;
d) Sz+C Stúdió Kft., székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay utca 30., email: muller.peter@szpluszcstudio.hu;
e) Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., székhely: 6500 Baja, Szent
Imre tér 2., telephely: 7100 Szekszárdi Erdészet, Szekszárd,
Keselyűs, e-mail: szekszard@gemenczrt.hu;
f) Flóra Mihály e.v., 7121 Szálka, Kossuth L.u.79/A, e-mail:
floramisi62@freemail.hu;
g) KRISZT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság; székhely: 2364 Ócsa, Halászi Károly utca 68.,
fióktelepek: 7136 Fácánkert, Árpád u. 38/3.; 7131 Mözs,
Palánki út 2.; e-mail: karpati@kriszt.hu;
h) Vest 2002 Kft. (2531 Tokod, hrsz: 023/16 info@vest.hu; 36/20333-2891;
i) Productie
Comert
Turism
Conectic
Srl
Bradut, Str. Principala Nr. 1E, 527055, Jud. Covasna
prodconectic@gmail.com;
j) Carex Srl Sf. Gheorghe, Str. Gabor Aron 26 Bl. 26 Sc. B Ap. 1,
520008, Jud. Covasna carexsrl@yahoo.com;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a 3.)
pontban foglalt, nem magyarországi gazdasági szereplők
meghívását a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik-e. A
bizottság felhívja továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy
amennyiben külföldi szereplők meghívására nincs lehetőség,
részükre az ajánlattételi felhívás ne kerüljön megküldésre, és erről
a bizottság értesítve legyen.
5. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a teljesítés határidejét 200.
december 15. napjában határozza meg azzal, hogy előteljesítésre
van lehetőség.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

6. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. október 2.
dr. Göttlinger István aljegyző
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7. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze a Bizottság következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
dr. Göttlinger István aljegyző

9. napirendi pont:
Tájékoztató a követelések kezelésével kapcsolatos eljárásrend felülvizsgálatának
eredményéről
(315. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttliger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az aljegyző urat, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Rengeteg a teendő. Véleménye szerint dátumokat kellene
párosítani a teendőkhöz. Meg kellene határozni például, hogy ezek jövő februárig valósuljanak
meg. Ezt követően két hónapig működtetni kellene a kialakult rendszert, majd a belső
ellenőrrel át kellene világítani a folyamatot. Javasolja továbbá, hogy azon magányszemélyek,
cégek, akiknek tartozása van az önkormányzat vagy az önkormányzat cégei felé, legyenek
korlátozva a szociális juttatások területén, ha erre van lehetőség. Ha például valakinek van
tartozása a gyermekétkeztetés terén, az illető ne igényeljen szociális tűzifát. Neki ez a kettő
nem fér össze. Meg kell vizsgálni, hogy erre van-e lehetőség.
dr. Göttlinger István aljegyző: Utánanéznek ennek, de ez elég vékonyjég. A 90-es évek elején
próbálkoztak egy olyan szabállyal, amely rendelkezett arról, hogy mit kell tenni azokkal,
akiknek tartozása volt az önkormányzat felé. Volt rendelkezés azokról a személyekről is, akik
perben álltak az önkormányzattal. De ezt nem lehet megcsinálni, mert korlátozva lesz vele az
illető jogérvényesítési szabadsága.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ezért fogalmazott ő is feltételesen, mert ez sokak számára
visszásságokat válthat ki. Akiket kizárnak, ők is beadhatnak kérvényt, és elmondhatják, hogy
miért vannak ebben a helyzetben, amelyet a bizottság felülbírálhat, és nyújthat ugyanúgy
tűzifa támogatást.
dr. Mezei László bizottsági tag: Valami olyasmit szeretnének ebben is produkálni, ami tiszta,
követhető és példaértékű. Van egy olyan szabad felület, amelynek révén sokan hozzájutnak
úgy ételhez, hogy nem fizetnek. 6.000-8.000 forintos tételekről van szó. Ha valaki ekkora
összeget nem hajlandó évekig kifizetni, de például autóval közlekedik, az a személy olyan
viselkedést sugároz, amit a bizottság hét tagja nem tud befogadni. Ez a viselkedési forma
elnyomja azokat az embereket, akik tisztességesen próbálnak hozzájutni például a tűzifához.
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Az egy heted jogán nem szeretne olyan magatartást támogatni, amely elfogadhatatlan. Nem
lehet úgy adni valamit olyan közönségnek, akik folyamatosan visszaélnek a helyzettel.
Bomba Gábor elnök: Ő azért finomítana a javaslaton. Javasolja, hogy a bizottság
1. a követelések kezelésével kapcsolatos eljárásrend felülvizsgálatának eredményéről
szóló tájékoztatást fogadja el;
2. hívja fel az aljegyzőt, hogy az intézkedések 2021. február 01. napjával kerüljenek
bevezetésre;
3. döntsön a 2021. február 01. napjával bevezetésre kerülő intézkedéseknek a belső
ellenőr által történő átvilágításáról;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati előterjesztések készítésekor kerüljön
az előterjesztésben feltüntetésre, hogy a kérelmezőnek van-e tartozása az
önkormányzat vagy az önkormányzat cégei felé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 546/2020. (IX.28.) határozata
a követelések kezelésével kapcsolatos eljárásrend felülvizsgálatának
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a
követelések
kezelésével
kapcsolatos
eljárásrend
felülvizsgálatának eredményéről szóló tájékoztatást elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 28.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja az aljegyzőt, hogy az intézkedések 2021. február 01.
napjával kerüljenek bevezetésre;
Határidő:
Felelős:

2021. február 01.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. dönt a 2021. február 01. napjával bevezetésre kerülő
intézkedéseknek a belső ellenőr által történő átvilágításáról;
Határidő:
Felelős:

2021. április 01.
dr. Göttlinger István aljegyző
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4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati előterjesztések
készítésekor kerüljön az előterjesztésben feltüntetésre, hogy a
kérelmezőnek van-e tartozása az önkormányzat vagy az
önkormányzat cégei felé.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Göttlinger István aljegyző

10. napirendi pont:
Alkotmány utca környéke forgalmi rendjének felülvizsgálata
(310. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az előterjesztés
tárgyalta.
Csapláros László bizottsági tag: Elmondja, hogy a Közlekedési Tanács ülésén foglalkoztak ezzel
a témával. A rendőrséggel együtt átbeszélték, hogy különböző anyagi okok miatt hogyan
lehetne leszűkíteni a táblák kihelyezését, amely 20 feletti darabszámra jött ki. Az egész
környéket kilenc tábla kihelyezésével le lehetne szabályozni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Valamikor egyirányú volt ez az utca. Elmondja, hogy ott lakik.
Amikor egyirányú volt ez a terület, akkor rend volt.
Csapláros László bizottsági tag: Az egész területre sebességkorlátozó tábla kerülne
kihelyezésre. Próbáltak olyan javaslatot megfogalmazni, amely minél jobban lecsökkenti az
anyagi terheket.
Bomba Gábor elnök: A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 547/2020. (IX.28.) határozata
az Alkotmány utca környéke forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján eljárva megtárgyalta a Szekszárd, Alkotmány utca környékének
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forgalmi rendjét, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt a „korlátozott
sebességű övezet” bevezetésére. A meglévő 1 db „Korlátozott
sebességű övezet” tábla mellé további 9 db - az övezet kezdetét és
végét jelző - táblát kell kihelyezni (1. sz. melléklet szerint), így
egységesen 30 km/h-s sebességkorlátozás vezethető be az érintett
lakóövezetben.
Határidő:
Felelős:

2020. október 20.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére a Béri B. Á utca 32. hsz. előtt
(311. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az előterjesztés
tárgyalta.
Csapláros László bizottsági tag: A területen eddig még nem volt mozgáskorlátozott parkoló. A
Közlekedési Tanács a kérelmet támogatja.
Bomba Gábor elnök: A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 548/2020. (IX.28.) határozata
mozgáskorlátozott parkoló kijelöléséről a Béri B. Á utca 32. hsz. előtt
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a Béri
Balogh Ádám u. 32. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen
ki „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott
várakozóhely” KRESZ táblát a Béri B. Á utca 32. hsz. előtti parkoló
Szent-Györgyi Albert utca felőli legszélső parkolóhelyéhez.
Határidő:
Felelős:

2020. október 20
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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12. napirendi pont:
Rózsa utca közlekedési rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos kérelem
(312. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az előterjesztés
tárgyalta.
Csapláros László bizottsági tag: Ezzel már többször foglalkoztak. Az érintett területen van egy
Székelyház és egy konditerem is. A lakók panaszkodtak arra, hogy a közlekedés eléggé nehéz
ezen a területen, holott a Székelyháznak és a konditeremnek is van saját parkolója. A lakók azt
kérték, hogy az egész utcát „Várakozni tilos” táblával lássa el az önkormányzat. A rendőrséggel
együtt megnézték a helyszínt, és a javaslatot támogatják.
Bomba Gábor elnök: A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 549/2020. (IX.28.) határozata
a Rózsa utca közlekedési rendjének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján eljárva megtárgyalta a Szekszárd, Rózsa utcai lakók kérelmét,
melyet az érintett lakók többsége is támogatott, és
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Rózsa utca Rákóczi u.,
illetve József Attila utcai kereszteződései közötti útszakaszra a
„Várakozni tilos” jelzőtáblát helyezze ki, mely alatt kiegészítő tábla
tiltja az útpadkán történő várakozást is.
Határidő:
Felelős:

2020. október 20.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. továbbá felhívja a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy keresse meg a rendőrséget, hogy
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a tábla kihelyezését követően végezzen ellenőrzéseket a jelzőtábla
betartása érdekében.
Határidő:
Felelős:

2020. október 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
PTE KPVK uszoda közös üzemeltetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy tárgyalásban vannak a Főiskolával, mert az uszoda be
lett zárva, és mert nagyon nagy a veszteség. Egy ideje arról tárgyalnak, hogy a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. a Főiskolával együtt üzemeltetné az uszodát annak
érdekében, hogy ne legyen bezárva. A tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak.
Ezeken a megbeszéléseken Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag vett részt. Kialakult már
gyakorlatilag egy előzetes megállapodás. Arról kellene dönteni, hogy milyen irányban
menjenek tovább.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Elmondja, hogy a sátoruszoda jelenleg teljes leterheltséggel
megy. Rövid időn belül ez hűvös lesz, és várhatóan nagy lemorzsolódás lesz majd
tapasztalható. A vírusveszély idején véleménye szerint minél szellősebben kellene úsztatni a
gyermekeket. A Főiskola mindenképpen segítene a leterheltség csökkentésében. Sokszor
ötéves kisgyermekek este nyolc órakor úsznak, amely nem igazán családbarát. A határozati
javaslatát az aktuális költségek alapján fogalmazná meg. Javasolja, hogy a bizottság
1. a fiatalabb korosztályoknak megfelelőbb körülmények megteremtve, de legfőképpen
a vírus helyzet miatt a sátor uszoda túlterheltséget csökkentve javasolja a tárgyban
megnevezett uszoda együttműködési megállapodásban történő üzemeltetését a
Sportközpont Nkft által;
2. a PTE műszaki igazgatójával történő egyeztetések alapján a lehetséges megoldást egy
70-30%-os (Sportközpont-PTK) költség-bevétel megosztásban tartsa elfogadhatónak,
valamint, hogy a Szekszárdi Vízmű Egyesület havi 65 óra uszodai szükséglete feletti
plusz fedezetet a Szekszárdi Sportközpont Nkft állja;
3. hatalmazza fel a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatóját, hogy dolgozza ki
a szerződés részleteket a PTE műszaki igazgatójával a minél előbbi uszoda nyitás
elérésének érdekében a következő szerződéses keretek között:
a) Folyó es használatból eredő költségek 70%-át (kiadás-bevétel) a Szekszárdi
Sportközpont Nkft. állja;
b) Avulás miatti karbantartásköltségek kivéve;
c) Beszerzések (szolgáltatás, anyagokok, karbantartás etc). változatlanul hagyva.
Bármilyen javaslat, csere előzetes megbeszélés, engedély tárgya. Utóbbira
folyamat felállítása.
d) PTE munkavállalók jogi státuszának tisztázása. (javaslat kirendelés a Strand
vezető irányítása alatt).
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e) Covid klauzúra: kormányzati döntéssel egyidőben (uszoda bezárások) a
szerződés automatikusan megszűnik.
f) Együttműködés időintervalluma a strand nyitásig (előreláthatólag okt-május
vége).
4. kérje fel a Szekszárdi Sportközpont Nkft ügyvezető igazgatóját, hogy az érintett
Szekszárdi Vízmű Egyesületet tájékoztassa a kibővült lehetőségről es az előzetesen
leadott havi 65 óra kihasználtságnak a feltételeit teremtse meg. A maradék időben
pedig a már jelentkezett külsős használókat értesítsék a nyitásról es találjanak
megfelelő idősávot számukra. Ezen felül pedig az üres órák legyenek a lakosságnak
meghirdetve bérletes/belépős úszásra;
5. Kérje fel a Sportközpont Nkft ügyvezető igazgatóját, hogy építse be a plusz költségeket
a költségvetésbe es dolgozza ki a számlázás folyamatát a PTE pénzügyi szakemberével.
Elmondja, hogy anyagilag nem jelente ez akkora költséget, mert a tolnai két hétre kifizetett
összeget kellene itt megfizetni körülbelül.
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 elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 550/2020. (IX.28.) határozata
a PTE KPVK uszoda közös üzemeltetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a fiatalabb korosztályoknak megfelelőbb körülmények
megteremtve, de legfőképpen a vírus helyzet miatt a sátor uszoda
túlterheltséget csökkentve javasolja a tárgyban megnevezett
uszoda együttműködési megállapodásban történő üzemeltetését a
Sportközpont Nkft által;
2. a PTE műszaki igazgatójával történő egyeztetések alapján a
lehetséges megoldást egy 70-30%-os (Sportközpont-PTK) költségbevétel megosztásban tartja elfogadhatónak, Javasolja a bizottság,
hogy a Szekszárdi Vízmű Egyesület havi 65 óra uszodai szükséglete
feletti plusz fedezetet a Szekszárdi Sportközpont Nkft állja.
3. felhatalmazza a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető
igazgatóját, hogy dolgozza ki a szerződés részleteket a PTE műszaki
igazgatójával a minél előbbi uszoda nyitás elérésének érdekében a
következő szerződéses keretek között:
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a) Folyó es használatból eredő költségek 70%-át (kiadásbevétel) a Szekszárdi Sportközpont Nkft. állja;
b) Avulás miatti karbantartásköltségek kivéve;
c) Beszerzések (szolgáltatás, anyagokok, karbantartás etc).
változatlanul hagyva. Bármilyen javaslat, csere előzetes
megbeszélés, engedély tárgya. Utóbbira folyamat
felállítása.
d) PTE munkavállalók jogi státuszának tisztázása. (javaslat
kirendelés a Strand vezető irányítása alatt).
e) Covid klauzúra: kormányzati döntéssel egyidőben (uszoda
bezárások) a szerződés automatikusan megszűnik.
f) Együttműködés időintervalluma a strand nyitásig
(előreláthatólag okt-május vége).
Határidő:
Felelős:

2020. október 1.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

4. felkéri a Szekszárdi Sportközpont Nkft ügyvezető igazgatóját, hogy
az érintett Szekszárdi Vízmű Egyesületet tájékoztassa a kibővült
lehetőségről es az előzetesen leadott havi 65 óra kihasználtságnak
a feltételeit teremtse meg. A maradék időben pedig a már
jelentkezett külsős használókat értesítsék a nyitásról es találjanak
megfelelő idősávot számukra. Ezen felül pedig az üres órák
legyenek a lakosságnak meghirdetve bérletes/belépős úszásra.
Határidő:
Felelős:

2020. október 5.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

5. felkéri a Sportközpont Nkft ügyvezető igazgatóját, hogy építse be
a plusz költségeket a költségvetésbe es dolgozza ki a számlázás
folyamatát a PTE pénzügyi szakemberével.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

14. napirendi pont:
Váz-Bau kupával kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A kérelmet az ő részére küldték meg.
Bomba Gábor elnök: A szakbizottság foglalkozott már ezzel a kérelemmel?
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Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Nem.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Elmondja, hogy 19. alkalommal kerülne megrendezésre egy
egynapos labdarúgó torna. A szokás jogán kéri a kérelmező a díjtétel csökkentését. A
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója támogatja a
díjcsökkentést, és erre kéri a bizottság jóváhagyását.
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök: Ki állapította meg a díjat? Véleménye szerint az
intézmény vezetője, aki most hozzájárul ahhoz, hogy kedvezményt kapjanak. Ezt nem érti.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Kedvezményt lehet kérni.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos
kérelemről az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság döntését követően határozzon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 551/2020. (IX.28.) határozata
Váz-Bau Kupáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Váz-Bau Kupa
megrendezésével kapcsolatos kérelemről az Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottság döntését követően határoz.
Határidő:
Felelős:

az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság ülését követő első
bizottsági ülés
Bomba Gábor elnök

15. napirendi pont:
Orvosi rendelővel kapcsolatos feladatok
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Nem tudja, hogy a hivatalhoz már beérkezett-e a jelzés, de úgy tudja,
hogy az orvosok már döntöttek.
dr. Göttlinger István aljegyző: Hivatalosan még nem.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság az orvosi rendelővel kapcsolatban hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy
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1. küldjön ki szándéknyilatkozatokat az orvosok részére a helyszínre vonatkozóan;
2. a helyszínmódosítással kapcsolatban készítse elő a kérelmet a pályázat benyújtására
vonatkozóan;
3. a meglévő tervek alapján készítsen becslést arra vonatkozóan, hogy mekkora
költségemelkedés várható.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 552/2020. (IX.28.) határozata
az orvosi rendelővel kapcsolatos feladatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja az orvosi rendelővel
kapcsolatban Polgármesteri Hivatalt, hogy
1. küldjön ki szándéknyilatkozatokat az orvosok részére a helyszínre
vonatkozóan;
2. a helyszínmódosítással kapcsolatban készítse elő a kérelmet a
pályázat benyújtására vonatkozóan;
3. a meglévő tervek alapján készítsen becslést arra vonatkozóan,
hogy mekkora költségemelkedés várható.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
dr. Göttlinger István aljegyző

16. napirendi pont:
Tolnatáj Zrt-vel 2020. április 9-én veszélyhelyzeti kommunikációs feladatok ellátására
kötött megállapodással kapcsolatos számlák pénzügyi rendezése
(322. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az érintett fél augusztus 7. napján kapta meg a határozatot. A hetedike
előtti számlákról van szó. Az előterjesztés arról szól, hogy nem tudhatták azt, hogy bármi gond
van az ezelőtti számlákkal. Ezt kellene most kiegyenlíteni. Természetesen, ha az a döntés
születik majd, hogy semmi a szerződés, akkor ez az összeg vissza lesz követelve. Az
önkormányzat nem eshet 90 napos késedelembe.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy háromhavi számláról van szó, a május,
június, júliusi számlákról, valamint az augusztus 7. előtti számlákról.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 553/2020. (IX.28.) határozata
a Tolnatáj Zrt. 2020. április 9-én kötött szerződésével kapcsolatos
számlák pénzügyi rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Tolnatáj Műsorszolgáltató
és Televízió Zrt. 2020. április 9-én veszélyhelyzeti kommunikációs
feladatok ellátására kötött megállapodással kapcsolatban felkéri a
Polgármesteri Hivatal gazdasági Igazgatóságát, hogy
1. a 2020. május, június, július havi teljesítésű számlákat pénzügyileg
rendezze;
2. az augusztusi teljesítésű számlát küldje vissza a Tolnatáj Zrt-nek és
kérje fel, hogy tekintettel a 2020. augusztus 07-én átvett,
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere által küldött
tájékoztatásra, augusztus hónapra résszámlát szíveskedjen
kiállítani.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Tamási Anna igazgatóságvezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 20 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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