SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-18/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. július 20. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Nagy Csilla aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
dr. Wirth Noémi osztályvezető, jegyzői megbízott,
jegyzőkönyvvezető;
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a nyilvános ülés napirendjére a „Vállalkozási
szerződés egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az önkormányzat,
illetve az önkormányzat részvételével működő társulás által fenntartott intézmények
takarítási munkáinak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentációjának elkészítése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a nyilvános ülés
napirendjére a „Nyári napközi keretében ellátott gyermekek napi négyszeri étkezésének
biztosításához szükséges forrás biztosítása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: A kiküldött meghívón szereplő zárt ülési napirendi pont
vonatkozásában név szerinti szavazásra van szükség.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat támogatási kérelem módosított
tartalommal való ismételt benyújtására” napirendi pont tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment
feladatainak megbízási jogviszony keretében történő ellátására
(190. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és
munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt
lebonyolítására
(191. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
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3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 2020-2021.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására
(187. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kötelezettségvállalása utólagos jóváhagyására
(189. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
5. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az
önkormányzat, illetve az önkormányzat részvételével működő társulás által fenntartott
intézmények takarítási munkáinak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
6. napirendi pont:
Nyári napközi keretében ellátott gyermekek napi négyszeri étkezésének biztosításához
szükséges forrás biztosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
ZÁRT ÜLÉS
7. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelem módosított tartalommal való ismételt benyújtására
(188. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző

1. napirendi pont:
Javaslat az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment
feladatainak megbízási jogviszony keretében történő ellátására
(190. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az eredeti határozati javaslathoz
képest lenne módosító javaslata. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek projektmenedzseri
feladatok megbízási jogviszony keretében történő ellátására 2020.08.01-napjától az
ezzel kapcsolatos in-house beszerzés lebonyolításáig, az alábbi projektek esetén:
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 - Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző
közlekedésfejlesztés Szekszárdon – 1 fő projektmenedzser
TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Ipari Park fejlesztése – 1 fő
projektmenedzser
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 - Zöld város kialakítása – 1 fő projektmenedzser
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közgyűlési döntésnek megfelelően az összes
folyamatban lévő projekttel kapcsolatos in-house beszerzési eljárást a közbeszerzési
szakértővel készítse elő és az elkészült dokumentumokat terjessze elő jóváhagyásra a
bizottság elé
3. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt az 1.) pontban foglalt projektek esetében a
projektmenedzseri megbízási szerződések megkötésére
Ipari Park esetében Ladányi Rolandra tesz javaslatot.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A kiszervezéseket azért átgondolná. Rendelkezésre
áll, hogy melyik pályázatok esetében van még fedezet projektmenedzsmentre. Általában úgy
születik meg egy pályázat, hogy megengedi, hogy 2,5 százalék legyen a projektmenedzsment
költség. Volt, hogy nem volt elég fedezet kiviteli költségekre, ezért a
projektmenedzsmentből át tudtak oda csoportosítani. Ha kiszervezésre kerül, akkor ez így
nem lesz megvalósítható, és nem lesz járható út. Véleménye szerint egy Zöld Városnál vagy
egy Ipari Parknál nagy a valószínűsége annak, hogy szükség lesz még
költségátcsoportosításra.
Bomba Gábor elnök: Az in house elkészüléséig lesz még idő ennek az átgondolására. Ha
valahol ez problémát okoz, akkor egyedi döntéssel még mindig változtathatnak rajta.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 343/2020. (VII.20.) határozata
az
Európai
Uniós
forrásból
megvalósuló
projektek
projektmenedzsment feladatainak megbízási jogviszony keretében
történő ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármestere Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
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szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
133/2020 (IV.1.) számú határozatával megerősített - 234/2020 (III.13)
határozata alapján
1. dönt az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek
projektmenedzseri feladatok megbízási jogviszony keretében
történő ellátására 2020.08.01-napjától az ezzel kapcsolatos inhouse beszerzés lebonyolításáig, az alábbi projektek esetén:
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 - Gazdaságfejlesztési és munkaerő
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon – 1 fő
projektmenedzser
TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Ipari Park fejlesztése –
1 fő projektmenedzser
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 - Zöld város kialakítása – 1 fő
projektmenedzser
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közgyűlési döntésnek
megfelelően az összes folyamatban lévő projekttel kapcsolatos inhouse beszerzési eljárást a közbeszerzési szakértővel készítse elő
és az elkészült dokumentumokat terjessze elő jóváhagyásra a
bizottság elé
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Molnár Kata jegyző

3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1.) pontban foglalt projektek
esetében
a
projektmenedzseri
megbízási
szerződések
megkötésére
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és
munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt
lebonyolítására
(191. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
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1. javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a TOP-6.1.516-SE2-2019-00001 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. közötti
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését;
2. javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön az építtetői kijelölés iránti kérelem
benyújtásáról, és hívja fel a polgármestert, hogy a Minisztériumtól a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a projekt tekintetében az építtetői
kijelölést a tervezői vázlatterv elkészültét követő 30. napig kérje meg;
3. javasolja a közgyűlésnek, hogy a döntsön a támogatási szerződésnek, és a
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről, és
hívja fel a polgármestert, hogy ennek érdekében a 2.) pontban foglalt építtetői
kijelölés iráni kérelem benyújtását követően intézkedjék 2020. szeptember 30.
napjáig.
Szeretné, ha a bizottság megkapná pótlólagosan a konzorciumi megállapodás tervezetét.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy az Államkincstár állásfoglalása szerint a
beadott pályázatnak megfelelő tartalommal kell a konzorciumi megállapodást elfogadni. Egy
nulladik verziót tudnak majd átküldeni, amelynek majd kezdeményezni kell a módosítását.
Az eredeti verziót a projektkoordináción elhangzottakkal köszönő viszonyban sem lesz.
Bomba Gábor elnök: Mennyi idejük lesz erre? Mert ez most csak egy javaslat a bizottság
részéről, amelyről majd a Közgyűlés kell, hogy döntsön.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Most szerdáig fel kell, hogy töltsön az EPTK
rendszerbe minden dokumentumot, így többek között a konzorciumi megállapodást is. A
legvégső határidő augusztus 25. napja. Ha az augusztus 6-i Közgyűlés elfogadja a javaslatot,
még bele fog férni az időbe, de egyelőre most mindent fel kell, hogy töltsenek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 344/2020. (VII.20.) határozata
a
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001
azonosító
számú
„Gazdaságfejlesztést
és
munkaerő
mobilitást
szolgáló
közlekedésfejlesztés
Szekszárdon”
elnevezésű
projekt
lebonyolításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 53. §
(1) bekezdés da) pontja alapján eljárva
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1. javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú
projekt Támogatási Szerződésének, valamint Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. közötti
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését.
Határidő:
Felelős:
2.

javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön az építtetői kijelölés iránti
kérelem benyújtásáról, és hívja fel a polgármestert, hogy a
Minisztériumtól a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
alapján a projekt tekintetében az építtetői kijelölést a tervezői
vázlatterv elkészültét követő 30. napig kérje meg;
Határidő:
Felelős:

3.

2020. augusztus 6.
Bomba Gábor elnök

2020. augusztus 6.
Bomba Gábor elnök

javasolja a közgyűlésnek, hogy a döntsön a támogatási
szerződésnek, és a konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításának kezdeményezéséről, és hívja fel a polgármestert,
hogy ennek érdekében a 2.) pontban foglalt építtetői kijelölés
iráni kérelem benyújtását követően intézkedjék 2020. szeptember
30. napjáig.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 6.
Bomba Gábor elnök

3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 2020-2021.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindítására
(187. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Amikor a bizottság kiírta a
patkányirtást, megkérdezték, hogy szükség van-e extra szúnyoggyérítés kiírására. Akkor azt a
választ kapták, hogy nem, mert a Belügyminisztérium mindent megcsinál majd. Most mégis
előkerült ez a gyérítés.
dr. Varga András osztályvezető: Van egy országos terv, amely alapján végzik a
szúnyoggyérítést. Két gyérítés között lehetnek akár többhetes eltérések is. Ha a város úgy
gondolja, hogy szükség van a két időpont között további gyérítésre, akkor van rá lehetőség.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Egy keszthelyi ismerőse azt tanácsolta, hogy a földi
gyérítésnél mindenképp legyen olyan személy az önkormányzatnál, aki ezt követi.
dr. Varga András osztályvezető: Korábban ezt ő látta el, és ő ment a vállalkozóval. Most már
GPS alapján kerül sor a gyérítésre, amelynek segítségével vissza is ellenőrizhető, hogy hol járt
a vállalkozó. A hatékonyság ellenőrzése érdekében mindenképpen javasolná egy szakértőnek
a megbízását.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 20202021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról;
2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. július 29. napjában
határozza meg;
3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az
alábbiak szerint határozza meg:
1.) Rovért Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4., e-mail: rovert@globonet.hu)
2.) Szemp Air Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 43. mfszt. 5., e-mail:
info@szempair.hu)
3.) Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. (1119 Budapest, Etele út 57. I. em., e-mail: coraxbioner@t-online.hu)
4.) Noxious Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8., e-mail: koszegidani@hotmail.com)
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 a
döntéshozó elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 345/2020. (VII.20.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton
történő 2020-2021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” 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
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1. dönt a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi
úton történő 2020-2021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
július 29. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő
gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
Rovért Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4., e-mail:
rovert@globonet.hu)
Szemp Air Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 43. mfszt. 5., email: info@szempair.hu)
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. (1119 Budapest, Etele út 57. I.
em., e-mail: corax-bioner@t-online.hu)
Noxious Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8., e-mail:
koszegidani@hotmail.com)
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 24.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2020. augusztus 3.
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kötelezettségvállalása utólagos jóváhagyására
(189. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
9
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság döntsön
úgy, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) részére 7100
Szekszárd, Szentmiklósi utca 3. szám alatti Ifjúsági Házban a gázkazán-csere munkálatok
megrendeléséhez szükséges kötelezettségvállalást utólag jóváhagyja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 346/2020. (VII.20.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kötelezettségvállalása utólagos
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. ügyvezető igazgatójának kérelmét megtárgyalta, és a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)
alcím 1. pont 31. alpontja alapján úgy dönt, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) részére 7100
Szekszárd, Szentmiklósi utca 3. szám alatti Ifjúsági Házban a
gázkazán-csere
munkálatok
megrendeléséhez
szükséges
kötelezettségvállalást utólag jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

5. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az
önkormányzat, illetve az önkormányzat részvételével működő társulás által fenntartott
intézmények takarítási munkáinak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A kérdéssel a bizottság már foglalkozott a korábbi ülésén is, majd a
hivatal munkavállalóival is egyeztettek. Javasolja, hogy a bizottság vonja vissza Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármestere - Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott
205/2020 (V.8.) számú határozatát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 347/2020. (VII.20.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
veszélyhelyzetben
hozott
205/2020.
(V.8.)
határozata
visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere - Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
hozott 205/2020 (V.8.) számú határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy jelölje ki a Polgármesteri Hivatalban a
közbeszerzési szakértővel együttműködő Bizottságot, és az összes előző
közbeszerzési eljárás nyilvános dokumentumait, valamint a Polgármesteri Hivatal és a
Szekszárdi Sportközpont NKft. jelenlegi takarítási szolgáltatójával fennálló
szerződéseket és módosításokat pótlólag küldje meg a Bizottság számára;
2. a közbeszerzési szakértővel együttműködő Bizottságba saját tagjai közül az alábbi
személyeket delegálja
- Kiss Szabolcs Márk
- Mezei László
- Illés Tamás
3. hívja fel a kijelölt Bizottságot, hogy a közbeszerzési tanácsadó közreműködésével
készítse elő a „Vállalkozási szerződés egyes önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok és az önkormányzat, illetve az önkormányzat részvételével
működő társulás által fenntartott intézmények takarítási munkáinak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt úgy, hogy
az eljárásban Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Szociális Központja, az Egészségügyi Gondnoksághoz
tartozó gyermekorvosi és felnőttorvosi ügyelet, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár,
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a Szekszárdi Közművelődési NKft. és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú NKft. szerepeljenek külön –külön részben, és a saját takarító
alkalmazását igénylő Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális
Központja, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
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intézményeknél a takarítás költsége, mint fedezet (becsült érték), egyúttal ezt meg
nem haladó szolgáltatási díj, mint az ajánlat érvényességi feltétele szerepeljen.
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az IBIS TRADE Kft-vel 2019. 09. 13-án
megkötött szerződést rendes felmondással szüntesse meg.
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti tartalommal elkészült
dokumentációt terjessze a döntéshozó elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 348/2020. (VII.20.) határozata
a „Vállalkozási szerződés egyes önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok és az önkormányzat, illetve az önkormányzat
részvételével működő társulás által fenntartott intézmények
takarítási munkáinak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) alcím 1. pont
28. alpontjában meghatározott hatáskörében eljárva
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy jelölje ki a Polgármesteri
Hivatalban a közbeszerzési szakértővel együttműködő
Bizottságot, és az összes előző közbeszerzési eljárás nyilvános
dokumentumait, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Szekszárdi
Sportközpont NKft. jelenlegi takarítási szolgáltatójával fennálló
szerződéseket és módosításokat pótlólag küldje meg a Bizottság
számára.
Határidő:
Felelős:

2020. július 23.
dr. Molnár Kata jegyző

2. a közbeszerzési szakértővel együttműködő Bizottságba saját tagjai
közül az alábbi személyeket delegálja
 Kiss Szabolcs Márk
 Mezei László
 Illés Tamás
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök
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3. felhívja a kijelölt Bizottságot, hogy a közbeszerzési tanácsadó
közreműködésével készítse elő a „Vállalkozási szerződés egyes
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok és az
önkormányzat, illetve az önkormányzat részvételével működő
társulás által fenntartott intézmények takarítási munkáinak
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentációt úgy, hogy az eljárásban Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Szociális Központja, az Egészségügyi
Gondnoksághoz tartozó gyermekorvosi és felnőttorvosi ügyelet, a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum, a Szekszárdi Közművelődési NKft. és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú NKft. szerepeljenek külön –külön
részben, és a saját takarító alkalmazását igénylő Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Szociális Központja, a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
intézményeknél a takarítás költsége, mint fedezet (becsült érték),
egyúttal ezt meg nem haladó szolgáltatási díj, mint az ajánlat
érvényességi feltétele szerepeljen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az IBIS TRADE Kft-vel 2019.
09. 13-án megkötött szerződést rendes felmondással szüntesse
meg.
Határidő:
Felelős:

2020. július 23.
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti
tartalommal elkészült dokumentációt terjessze a döntéshozó elé.
Határidő: az előkészítésért felelős bizottság rendelkezése
szerint
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Nyári napközi keretében ellátott gyermekek napi négyszeri étkezésének biztosításához
szükséges forrás biztosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Bomba Gábor elnök: Felkéri Tamási Anna igazgatóságvezető asszonyt, hogy terjessze elő
javaslatát.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a nyári napközinek a biztosítása köztelező
önkormányzati feladat. Meghirdetésre került egy pályázat intézmények számára nyári
napközi biztosítására. Az önkormányzat ezen a pályázaton nem vehetett részt, de a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Humánszolgáltató Központ részt
vett a pályázaton, és mindkét intézmény egy-egy hetet nyert is a pályázaton. A pályázat
előírja, hogy kötelező a napi négyszeri étkezésnek a biztosítása. A pályázatot 20 gyermekre
nyerték meg, de körülbelül 70 gyermek van a napköziben. Nehéz lenne megvalósítani azt,
hogy néhány gyermek számára több étkezést biztosítsanak, mint a többinek. Javasolja, hogy
a bizottság járuljon hozzá ahhoz, hogy a nyári napközi 2020. július 27-31. és augusztus 3-7.
időszakában 20-20 fő számára az önkormányzat megrendelje a Kölyökmenza Kft-től a napi
négyszeri étkezést. A reggeli többletköltségét, (normál étkezés esetén maximum 209,27
Ft/fő/nap, illetve diétás étkezés esetén 240,53 Ft/fő/nap) az önkormányzat 2020. évi
költségvetésből finanszírozza. Elmondja, hogy ez nem jelent többletköltséget az
önkormányzat számára, mert ezekben a táborokban több mint 200.000 forint
megtakarításuk fog keletkezni. A plusz étkezés körülbelül 42.000 forint többletköltséget
eredményezne az önkormányzatnak.
Bomba Gábor elnök: Az igazgatóságvezető asszony által megfogalmazott javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 349/2020. (VII.20.) határozata
a nyári napközi keretében ellátott gyermekek napi négyszeri
étkezésének biztosításához szükséges forrás biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a
nyári napközi 2020. július 27-31. és augusztus 3-7. időszakában 20-20
fő számára az önkormányzat megrendelje a Kölyökmenza Kft-től a
napi négyszeri étkezést. A reggeli többletköltségét, (normál étkezés
esetén maximum 209,27 Ft/fő/nap, illetve diétás étkezés esetén
240,53 Ft/fő/nap) az önkormányzat 2020. évi költségvetésből
finanszírozza.
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 16 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. Wirth Noémi
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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