SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-17/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. július 13. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
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;

Távolmaradását jelezte:

Illés Tamás elnökhelyettes;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Nagy Csilla aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
dr. Varga András osztályvezető;
dr. Wirth Noémi osztályvezető, jegyzői megbízott,
jegyzőkönyvvezető;
Berlinger Attila kommunikációs referens;
Meghívottak:

Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója;
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgató helyettese;
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a „Szekszárdi Vasárnap
főszerkesztője megbízási szerződésnek jóváhagyása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Szekszárdi 0320/128 hrsz-ú ingatlan értékesítése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat
„Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai
tevékenységének elvégzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindítására” tárgyú, 186. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 186. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Vannak
olyan engedélyek, amelyeket meg kellene szerezniük. A költségek az építési tevékenység
vonatkozásában meghaladják az egymillió forintot. A hatályos SZMSZ szerint ez bizottsági
hatáskör. A munkálatokat fővállalkozásban végzik el, de bevonnak alvállalkozókat is.
Bomba Gábor elnök: Ennek lehet tudni az értékét?
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Bruttó 2,2
millió forint körülbelül. Ezért kéri, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a témát.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi
Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása előzetes engedélyezése” tárgyú, szóbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: A „Szekszárdi Vasárnap főszerkesztője megbízási szerződésnek
jóváhagyása” és a „Szekszárdi 0320/128 hrsz-ú ingatlan értékesítése” tárgyú előterjesztések
zárt ülésen történő tárgyalása vonatkozásában név szerinti szavazásra van szükség.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Szekszárdi Vasárnap főszerkesztője megbízási
szerződésnek jóváhagyása” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A
név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Szekszárdi 0320/128 hrsz-ú ingatlan
értékesítése” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot,

2
0713jkv

amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról
készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bomba Gábor elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása előzetes engedélyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme
átvilágítás költségével kapcsolatban
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Nyerges Tibor, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának elnöke
3. napirendi pont:
Javaslat a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására” kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére
(184. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
4. napirendi pont:
Javaslat a BODNÁR Ügyvédi Irodával a veszélyhelyzetben kötött szerződések átfogó jogi
vizsgálatának lefolytatására kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
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5. napirendi pont:
A 310/2020. (VI.6.) számú bizottsági határozat pontosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Csilla aljegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
6. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” projekt keretében a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése kapcsán a kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindítására
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása
feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés
módosítás kezdeményezésére
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel kiváltás vezetékjogi engedély köteles
építési és optikai kábel alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles építési
munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
10. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és
járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési
4
0713jkv

eljárás csarnokfelújítás tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési
szerződés módosítására
(177. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
11. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
megindítására
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
12. napirendi pont:
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű
projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi
tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges növény
anyag beszerzésére
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában a
projekthez szükséges terveztetés megindítására
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása
Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges
terveztetés megindítására
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
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16. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka Ingatlan Kft. által kialakított parkoló hasznosítására
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Kérelem az Alkotmány utca forgalomcsillapítására
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Kérelem „zsákutca” jelzőtábla és közlekedési tükör kihelyezésére
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Kérelem a Parászta utca forgalomcsillapítására
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Javaslat az Ipari parkban található ingatlanok értékesítéséhez pályázati felhívás
jóváhagyására
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat támogatási összeg kifizetéséről
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai
tevékenységének elvégzése
(186. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
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ZÁRT ÜLÉS:
23. napirendi pont:
Szekszárdi Vasárnap főszerkesztője megbízási szerződésnek jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
24. napirendi pont:
Szekszárdi 0320/128 hrsz-ú ingatlan értékesítése
(185. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása előzetes engedélyezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Kiosztja a
bizottság tagjainak az általa összeállított anyagot, amelyre tekintettel tette meg javaslatát a
napirendre vételre vonatkozóan. Javasolja, hogy a bizottság döntsön úgy, hogy a Szekszárdi
Távhőszolgáltató NKft. részére - a bemutatott árajánlatok alapján - a javítási munkálatok
elvégzésére a kötelezettségvállalást engedélyezi.
Bomba Gábor elnök: Szavazásra teszi fel az ügyvezető igazgató által megfogalmazott
javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 319/2020. (VII.13.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. kötelezettségvállalása előzetes
engedélyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kérelmét
megtárgyalta, és a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és
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Városfejlesztési Bizottság (GVB) alcím 1. pont 31. alpontja alapján úgy
dönt, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. (7100 Szekszárd,
Sárvíz u. 4.) részére - a bemutatott árajánlatok alapján - a javítási
munkálatok elvégzésére a kötelezettségvállalást engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök
Csukle Tibor ügyvezető

Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja,
hogy az alvállalkozókat ugyanúgy meg kell, hogy versenyeztessék. Szerződött alvállalkozókról
van szó, mert korábban már leszerződtek velük. Ezt be kell, hogy hozza a bizottság elé
ismételten?
Bomba Gábor elnök: Ha van keretszerződés, akkor véleménye szerint nem.
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme
átvilágítás költségével kapcsolatban
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Nyerges Tibor, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának elnöke
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A határozati javaslat két verzió
tartalmaz. A „B” jelű határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 320/2020. (VII.13.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának kérelme átvilágítás költségeinek viselésével
kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit 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
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1. úgy dönt, hogy az átvilágítás költségét a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Kft. viselje.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

2. felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről az ügyvezetőt
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására” kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére
(184. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját, hogy a teljes projekt tekintetében készítsen
részletes kimutatást az egyes elvégzendő feladatokról, amelyben
a) az egyes részfeladatoknál jelölje meg, hogy melyek azok, amelyeket saját erőből
és melyek, amelyeket külső erőforrás igénybevételével kíván elvégezni;
b) ez egyes részfeladatok milyen költségvetési forrást igényelnek.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum igazgatójával együttműködve készítse elő a „Wosinsky Mór Megyei
Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására kiírandó feltételes közbeszerzési eljárást és a
kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, azzal, hogy az eljárás során az egyes
munkaműveletekre részajánlattételi lehetőséget biztosítson, és amelyet a dokumentáció
elkészülte után terjesszen elő.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 321/2020. (VII.13.) határozata
a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat
ellátására” kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. felhívja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját, hogy a
teljes projekt tekintetében készítsen részletes kimutatást az egyes
elvégzendő feladatokról, amelyben
a) az egyes részfeladatoknál jelölje meg, hogy melyek azok,
amelyeket saját erőből és melyek, amelyeket külső erőforrás
igénybevételével kíván elvégezni;
b) ez egyes részfeladatok milyen költségvetési forrást
igényelnek.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Ódor János igazgató

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum igazgatójával együttműködve készítse elő a „Wosinsky
Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására
kiírandó feltételes közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentációt, azzal, hogy az eljárás során az egyes
munkaműveletekre részajánlattételi lehetőséget biztosítson, és
amelyet a dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.
Határidő:
Felelős:

egyeztetés szerint
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a BODNÁR Ügyvédi Irodával a veszélyhelyzetben kötött szerződések átfogó jogi
vizsgálatának lefolytatására kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az önkormányzattól érkezett egy
javaslat, miszerint maximalizálni kellene a munkaórákat. A javaslatot el tudja fogadni. A „B”
jelű határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 322/2020. (VII.13.) határozata
a BODNÁR Ügyvédi Irodával a veszélyhelyzetben kötött szerződések
átfogó jogi vizsgálat lefolytatására kötendő megbízási szerződés
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. támogatja, hogy a BODNÁR Ügyvédi Irodával (székhely: 7624
Pécs, Hungária utca 47, képviseli: dr. Bodnár Imre irodavezető
ügyvéd; adószám: 15733562-2-17) az Önkormányzat a
veszélyhelyzetben kötött szerződések átfogó jogi vizsgálatának
lefolytatására határozatlan időtartamra megbízási szerződést
kössön azzal a kiegészítéssel, hogy a vizsgálatra fordítandó
munkaórák száma 200 órában maximalizálásra kerüljön, és a
ténylegesen teljesített munkaórák figyelembevételével történjen
a megbízási díj megállapítása.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a BODNÁR Ügyvédi Irodával
kötendő megbízási szerződés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 18.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
A 310/2020. (VI.6.) számú bizottsági határozat pontosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Csilla aljegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
Bomba Gábor elnök: A bizottság nem tudja, hogy melyik a 310/2020. (VII.6.) számú
határozata, mert az nem lett kiküldve a bizottság számára ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban.
dr. Nagy Csilla aljegyző: A bizottság az előző ülésén 500 darab strandbelépő biztosításáról
döntött a fent nevezett határozattal. A határozat alapján az önkormányzat átadott
pénzeszközként 500 darab strandbelépő árát utalná át a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
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Nonprofit Kft-nek, amely belépők a rászoruló gyermekek és a fogyatékkal élők számára
kerülnének kiosztásra. Ezt konkrétabban, összegszerűen kellene meghatároznia a
bizottságnak, hogy teljesíthető legyen a feladat, és, hogy a költségvetésben is átvezetésre
kerülhessen. Meg kellene határozni konkrétabban, hogy milyen fajta, és milyen árú
strandbelépőkről van szó, mert nem egységesek a jegyárak.
Bomba Gábor elnök: A strandhoz érkeztek be az igények. Az egyik nyilván gyermek lenne, de
a fogyatékkal élőknél nem tudják, hogy mennyi a gyermekek és felnőttek aránya, mert azt
nem írták meg a kérelmükben.
dr. Nagy Csilla aljegyző: Csak így a költségvetésben nem lehet tervezni. Kinyomtatták, hogy
milyen strandbelépők vannak, véleménye szerint ez alapján kellene dönteni.
Bomba Gábor elnök: 350 darab gyermek belépő mindenképpen lenne.
dr. Wirth Noémi osztályvezető, jegyzői megbízott: A gyermek belépő sem egységes.
Feltételezi, hogy szekszárdi lakcímmel rendelkező gyermekekről van szó. Három és 14 év
között 1.600 forint a teljes napra szóló belépőjegy ára, míg a diákigazolvánnyal rendelkező,
14 év feletti gyermekek esetében ez 2.100 forint.
dr. Nagy Csilla aljegyző: Ha a bizottság csak a szekszárdi gyermekekre gondolt, akkor erről is
rendelkezni kellene a határozatban.
Bomba Gábor elnök: A következő ülésre pontosítanák a határozatot.
dr. Nagy Csilla aljegyző: Tekintettel arra, hogy jövő héten nem tart a bizottság ülést, most
kellene erről dönteni.
Bomba Gábor elnök: Ő nem tud arról, hogy a bizottság ne ülésezne jövő héten.
dr. Wirth Noémi osztályvezető, jegyzői megbízott: Elnök úr jegyző asszonnyal egyeztetett
erről.
Bomba Gábor elnök: Ő azt mondta a jegyző asszonynak, hogy augusztus 06. után nem fog a
bizottság minden héten ülést tartani nyáron.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Véleménye szerint meg kellene határozni egy maximális
összeget úgy, hogy a legdrágább belépőjeggyel számolnak. Abba a keretösszegbe biztosan
beleférnek, és addig majd még pontosítják a számokat. Ha ennél kisebb összeg jönne ki,
akkor arról hoznak majd még egy határozatot.
dr. Nagy Csilla aljegyző: Véleménye szerint jó megoldás, ha a maximális összegről
rendelkezik most a bizottság, de akkor meg kellene határozni azt is, hogy ki fogja megadni a
jegynek a típusát.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Utólagos elszámolással kerülne kiegyenlítésre.
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dr. Nagy Csilla aljegyző: De ki fogja ezt az önkormányzattal és a hivatallal közölni?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az ügyvezető igazgató úr. A valós fogyasztás alapján a
különbözetet a következő havi támogatásból leszámítanák.
dr. Nagy Csilla aljegyző: Az átadott pénzeszköznek konkrétnak kellene lennie véleménye
szerint, de ezt a gazdasági igazgatóságvezető tudná megmondani.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha a szekszárdi lakóhellyel rendelkező személyeket
támogatják, azzal véleménye szerint példát mutatnak a többi önkormányzatnak is.
Bomba Gábor elnök: Előzetesen egyeztettek erről Tamási Annával, aki azt mondta, hogy így
működhet ez a dolog az utólagos elszámolással. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön arról, hogy az önkormányzat támogatásként 500 darab strandbelépő árát,
legfeljebb 1.300.000 forint összegben biztosítja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft-nek, amely strandbelépők a szekszárdi lakcímkártyával rendelkező
rászoruló gyermekek és fogyatékkal élők számára kerülnek kiosztásra;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. részére 1.300.000 forint önkormányzati támogatás nyújtására
vonatkozó szerződést készítse el;
3. hívja fel a Polgármestert a szerződés aláírására;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. részére a támogatási szerződés alapján 1.300.000 forint önkormányzati
támogatás átutalásáról gondoskodjon;
5. hívja fel a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a belépők kiosztásáról tájékoztassa a bizottságot, és a támogatási összeggel
számoljon el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 323/2020. (VII.13.) határozata
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 310/2020. (VII.6.)
határozata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. dönt arról, hogy az önkormányzat támogatásként 500 darab
strandbelépő árát, legfeljebb 1.300.000 forint összegben
biztosítja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nek,
amely strandbelépők a szekszárdi lakcímkártyával rendelkező
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rászoruló gyermekek és fogyatékkal élők számára kerülnek
kiosztásra;
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. részére 1.300.000 forint önkormányzati
támogatás nyújtására vonatkozó szerződést készítse el;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

3. felhívja a Polgármestert a szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. július 29.
Ács Rezső polgármester

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a támogatási szerződés alapján
1.300.000 forint önkormányzati támogatás átutalásáról
gondoskodjon;
Határidő:
Felelős:

a 2-3. pont szerinti szerződés szerint
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a belépők kiosztásáról tájékoztassa a
bizottságot, és a támogatási összeggel számoljon el.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

6. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” projekt keretében a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése kapcsán a kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindítására
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslathoz képest lenne egy
módosító javaslatuk. Javasolja, hogy a bizottság
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1. hagyja jóvá a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” projekt keretében a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése kapcsán a kiviteli terv készítési feladatok ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési
dokumentumait az előterjesztésben szereplő tartalommal, továbbá döntsön a
közbeszerzési eljárás megindításáról azzal, hogy az elkészített terv a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját fogja képezni, és
ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó eljárást két változatban kívánja kiírni, ezért az
ajánlati felhívást, a közbeszerzés tárgya és mennyisége rovatot és ezzel összhangban
a szerződés tárgyát az alábbiak szerint szükséges kiegészíteni:
a teljeskörű árazott költségvetés alapján - ajánlatkérővel közösen - csökkentett
műszaki tartalmú verziót is köteles nyertes ajánlattevő kidolgozni, oly módon, hogy a
költségvetést a csökkentett műszaki tartalomra is kidolgozza, és azzal összhangban a
kiviteli tervet is elkészíti. Amennyiben a műszaki tartalom-csökkentés lehetővé teszi,
ajánlatkérő elfogadja azt is, ha ajánlattevő a kiviteli terveken egyértelműen jelöli,
hogy a csökkentet műszaki tartalmú verzióban mely tervelemek elhagyhatók.
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve
tegye meg a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítására.
3. a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
projekt keretében a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule - energetikai
korszerűsítése kapcsán a kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a Bíráló Bizottsági tagok
személyét és azok szakértelmét:
Dr. Bodor Adrienn - jogi szakértelemmel rendelkező tag
Hámos István – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag
Zsiga Mariann- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag
Kaló Gábor- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag, a bíráló
bizottság elnöke
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 324/2020. (VII.13.) határozata
a
„TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
Önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése” projekt keretében a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule - energetikai korszerűsítése kapcsán a
kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárás megindításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” projekt keretében a Dienes
Valéria Általános Iskola Grundschule - energetikai korszerűsítése
kapcsán a kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési
dokumentumait az előterjesztésben szereplő tartalommal,
továbbá dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról azzal, hogy
az elkészített terv a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
műszaki dokumentációját fogja képezni, és ajánlatkérő a
kivitelezésre vonatkozó eljárást két változatban kívánja kiírni,
ezért az ajánlati felhívást, a közbeszerzés tárgya és mennyisége
rovatot és ezzel összhangban a szerződés tárgyát az alábbiak
szerint szükséges kiegészíteni:
a teljeskörű árazott költségvetés alapján - ajánlatkérővel közösen
- csökkentett műszaki tartalmú verziót is köteles nyertes
ajánlattevő kidolgozni, oly módon, hogy a költségvetést a
csökkentett műszaki tartalomra is kidolgozza, és azzal
összhangban a kiviteli tervet is elkészíti. Amennyiben a műszaki
tartalom-csökkentés lehetővé teszi, ajánlatkérő elfogadja azt is,
ha ajánlattevő a kiviteli terveken egyértelműen jelöli, hogy a
csökkentet műszaki tartalmú verzióban mely tervelemek
elhagyhatók.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési
tanácsadóval együttműködve tegye meg a szükséges
intézkedéseket az 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárás
megindítására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 24.
dr. Molnár Kata jegyző

3. a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” projekt keretében a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule - energetikai korszerűsítése kapcsán
a kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a Bíráló Bizottsági
tagok személyét és azok szakértelmét:
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Dr. Bodor Adrienn - jogi szakértelemmel rendelkező tag
Hámos István – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag
Zsiga Mariann- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag
Kaló Gábor- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező tag, a bíráló bizottság elnöke
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

7. napirendi pont:
Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása
feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapítására
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. nyilvánítsa eredménytelenné a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és
szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárást, tekintettel arra, hogy az
eljárásban beérkezett legkedvezőbb ajánlatban megadott ajánlati ár és a teljesítésre
fordítható maximális időtartam alapján a szolgáltatás értéke eléri a beszerzési eljárás
tárgya szerinti közbeszerzési értékhatárt.
2. döntsön az új közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás változatlan
feltételekkel történő kiírásáról.
3. az újonnan indítandó beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020. július 24.
napjában határozza meg.
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 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 325/2020. (VII.13.) határozata
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a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális
átvilágítása feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. eredménytelenné nyilvánítja a „Megbízási szerződés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és
szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárást, tekintettel arra, hogy az eljárásban beérkezett
legkedvezőbb ajánlatban megadott ajánlati ár és a teljesítésre
fordítható maximális időtartam alapján a szolgáltatás értéke eléri a
beszerzési eljárás tárgya szerinti közbeszerzési értékhatárt.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. dönt az 1. pont szerinti tárgyban új közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzési eljárás változatlan feltételekkel történő kiírásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

3. az újonnan indítandó beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét
2020. július 24. napjában határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 15.
dr. Molnár Kata jegyző
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5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze döntéshozó elé.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés
módosítás kezdeményezésére
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: A napirendi ponttal kapcsolatban a bizottság nem kapott előterjesztést,
így nem tudják, hogy miről lenne szó.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Kolléganője múlt héten elkészítette az előterjesztést,
de időközben kiderült, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ szerint a támogatási szerződéssel
kapcsolatos módosítás kezdeményezése nem bizottsági hatáskör, hanem közgyűlési.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés tartalmát megismerheti a bizottság, vagy erre csak a
Közgyűlés ülésén kerülhet sor?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az előterjesztés azt tartalmazza, amit a bizottság a
múlt héten javasolt.
Bomba Gábor elnök: A bizottság erről múlt héten döntött, így véleménye szerint jelen
esetben nem kell, hogy határozatot hozzanak. Javasolja, hogy a tájékoztatást a bizottság
vegye tudomásul.
A bizottság a tájékoztatást határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette.
9. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel kiváltás vezetékjogi engedély köteles
építési és optikai kábel alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles építési
munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Bomba Gábor elnök: A bizottság az utolsó pillanatban kapta meg az előterjesztést, ezért
szeretné, ha a hivatal munkatársai közül valaki ismertetné ennek a tartalmát. Annyit tudott
ennyi idő alatt elolvasni, hogy ahhoz kellene, hogy hozzájáruljon a bizottság, hogy kezdődjön
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el a dokumentációnak az elkészítése, és azt követően kerüljön be a bizottság elé. Javasolja,
hogy a bizottság
1.
hagyja jóvá a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel kiváltás vezetékjogi
engedély köteles építési és optikai kábel alépítményes kiváltásának nem építési
engedély köteles építési munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére tárgyú
előterjesztés tartalmát.
2.
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve
készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú
az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel kiváltás
vezetékjogi engedély köteles építési és optikai kábel alépítményes kiváltásának nem
építési engedély köteles építési munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást
és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után
terjesszen elő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 326/2020. (VII.13.) határozata
„TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel
kiváltás vezetékjogi engedély köteles építési és optikai kábel
alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles építési
munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az
Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési,
légkábel kiváltás vezetékjogi engedély köteles építési és optikai
kábel alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles
építési munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.
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Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési
tanácsadóval együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel
kiváltás vezetékjogi engedély köteles építési és optikai kábel
alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles építési
munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást és a
kapcsolódó
közbeszerzési
dokumentációt,
melyet
a
dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: Szeretne rövid tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan áll az Ipari
Parknak a tervezése. Pár héttel ezelőtt volt projektkoordináció, de úgy tudják, hogy még
mindig nem készültek el a tervek. Nem kapták még meg azokat a terveket, amelyek alapján
be lehetne kérni az indikatív ajánlatokat.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A mai napon is megkérdezték a tervezőt, aki azt
mondta, hogy készen van az anyag, össze kell raknia, és a napokban megküldi.
Bomba Gábor elnök: Ha jövő hétfőn mégis lesz bizottsági ülés, akkor van esély arra, hogy
addigra mégis elinduljon?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Igen.
10. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és
járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás csarnokfelújítás tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési
szerződés módosítására
(177. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Úgy tudja, hogy a bizottság már foglalkozott korábban is ezzel a
témával. Javasolja, hogy
1. hagyja jóvá a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és
járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás csarnokfelújítás tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési
szerződés módosítására” tárgyú előterjesztés tartalmát.
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2. döntsön a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és
járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás csarnokfelújítás tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési
szerződés módosítására tárgyban a nettó 1.562.000,- Ft összegű hiányzó fedezet
pályázat költségvetésén belül a költségsorok átcsoportosítása révén történő
biztosításáról a projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás keretében. A
támogatási szerződés módosítás elfogadásáig az átmeneti időszakra a szükséges
fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséből
biztosítja;
3. hívja fela a polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt a meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.
4. döntsön a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és
járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás csarnokfelújítás tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában a tervezési
szerződés 1. számú módosításának megkötéséről a Riesz Építész Tervező Kft-vel (7626
Pécs, Király utca 63.).
5. hívja fel a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 327/2020. (VII.13.) határozata
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak
ellátására kiírt közbeszerzési eljárás csarnokfelújítás tervezés része
(eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az
Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás csarnokfelújítás
tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési
szerződés módosítására” tárgyú előterjesztés tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök
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2. dönt a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari
Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás csarnokfelújítás
tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési
szerződés módosítására tárgyban a nettó 1.562.000,- Ft összegű
hiányzó fedezet pályázat költségvetésén belül a költségsorok
átcsoportosítása révén történő biztosításáról a projektfejlesztés
végi támogatási szerződésmódosítás keretében. A támogatási
szerződés módosítás elfogadásáig az átmeneti időszakra a
szükséges fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetéséből biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt a 2. pontban
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges intézkedések
megtételére és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

4. dönt a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari
Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás csarnokfelújítás
tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában a tervezési
szerződés 1. számú módosításának megkötéséről a Riesz Építész
Tervező Kft-vel (7626 Pécs, Király utca 63.).
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor

5. felhívja a polgármestert az 4. pont szerint a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 17.
Ács Rezső polgármester

11. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
megindítására
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
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Bomba Gábor elnök: A műszaki paraméterek már voltak a bizottság előtt, de a bizottság
akkor azt javasolta, hogy kicsit általánosabban kerüljön megfogalmazásra annak érdekében,
hogy ne csak egy-egy géptípus feleljen meg a követelményeknek. Az előterjesztés olyan
későn érkezett, hogy nem tudta összehasonlítani az előző paraméterekkel. Történt azóta
változás a paraméterekben?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató helyettese: Valóban
voltak olyan paraméterek megadva, amelyek a közbeszerzési tanácsadó szerint
versenykorlátozónak minősülnek. Ezeket a korlátokat feloldották, és a jelenleg összeállított
anyag már megfelelő a tanácsadó számára is.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Javasolja, hogy egy gépészmérnök is kerüljön bele a
bíráló bizottságba annak érdekében, hogy a traktorokat is meg tudja valaki nézni. Tóth
Andrást javasolja. Beszélt is vele, és az illető szívesen vállalná a feladatot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, közbeszerzési dokumentumait és a
beszerzendő eszközök műszaki paramétereit az előterjesztésben szereplő
tartalommal, továbbá döntsön a közbeszerzési eljárás megindításáról.
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve
tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárás
megindítására.
3. a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése”
elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési
eljárásban az alábbiak szerint határozza meg a Bíráló Bizottsági tagok személyét és
azok szakértelmét:
dr. Bodor Adrienn - jogi szakértelemmel rendelkező tag, a bíráló bizottság elnöke
Hámos István – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag
Zsiga Mariann- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag
Tóth András - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 328/2020. (VII.13.) határozata
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
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Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az
Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt eszközbeszerzési
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, közbeszerzési dokumentumait és a
beszerzendő eszközök műszaki paramétereit az előterjesztésben
szereplő tartalommal, továbbá dönt a közbeszerzési eljárás
megindításáról.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési
tanácsadóval együttműködve tegye meg a szükséges
intézkedéseket az 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárás
megindítására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 24.
dr. Molnár Kata jegyző

3. a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park
fejlesztése” elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint
határozza meg a Bíráló Bizottsági tagok személyét és azok
szakértelmét:
dr. Bodor Adrienn - jogi szakértelemmel rendelkező tag, a bíráló
bizottság elnöke
Hámos István – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag
Zsiga Mariann- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag
Tóth András - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező tag
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű
projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása”
elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
tartalmi részének, feltételeinek, az ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve
készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú
Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására tárgyú
közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a
dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 329/2020. (VII.13.) határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás tartalmi részének, feltételeinek, az
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld
város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás tartalmi részének,
feltételeinek, az ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési
tanácsadóval együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására
tárgyú közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után
terjesszen elő.
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Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi
tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges növény
anyag beszerzésére
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés az utolsó pillanatban érkezett meg a bizottság
számára. Azt szeretné megkérdezni, hogy kitől kérjenek ajánlatot, mert ez nem szerepel az
előterjesztésben. Mindenképpen javasolná, hogy a szekszárdi kertészetektől kérjenek be
ajánlatot. Javasolja, hogy a bizottság
1. járuljon hozzá a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosító számú „Generációk parkja
közösségi tér ütemezett kialakítása című projekt megvalósításához szükséges növény
anyag a szekszárdi kertészetektől bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlatadótól történő megrendeléséhez, az előterjesztés melléklete szerinti
költségvetés összegéig;
2. döntsön a beszerzéshez szükséges fedezet biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Felhalmozási célú pályázati tartalék
kerete terhére.
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 330/2020. (VII.13.) határozata
a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk
Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt
vonatkozásában a projekthez szükséges növény anyag beszerzésére
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 1. alcím 25.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1. hozzájárul, a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosító számú
„Generációk parkja közösségi tér ütemezett kialakítása című
projekt megvalósításához szükséges növény anyag a szekszárdi
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kertészetektől bekért ajánlatok közül
ajánlatadótól történő megrendeléséhez,
melléklete szerinti költségvetés összegéig;
Határidő:
Felelős:

a legkedvezőbb
az előterjesztés

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. dönt az 1.) pont szerinti beszerzéshez szükséges fedezet
biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetésének Felhalmozási célú pályázati tartalék kerete
terhére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában a
projekthez szükséges terveztetés megindítására
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés nem volt túl bőbeszédű, nem derült ki belőle, hogy
miről is van szó. Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 azonosító

számú „Szabadidős és Kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli
városrészen” című projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatokra
vonatkozóan részletes kimutatást készítsen;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 azonosító
számú „Szabadidős és Kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli
városrészen” című projekt megvalósításához szükséges terveztetésre vonatkozóan
indikatív árajánlatokat szerezzen be, és azokat beérkezésüket követően terjessze a
bizottság elé a soron következő ülésen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 331/2020. (VII.13.) határozata
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és
kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen”
című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges terveztetés
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 1. alcím 25.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-

00403 azonosító számú „Szabadidős és Kerékpáros
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című
projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatokra
vonatkozóan részletes kimutatást készítsen.
Határidő:
Felelős:

2020. július 17.
Dr. Molnár Kata jegyző

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-

00403 azonosító számú „Szabadidős és Kerékpáros
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című
projekt megvalósításához szükséges terveztetésre vonatkozóan
indikatív árajánlatokat szerezzen be, és azokat beérkezésüket
követően terjessze a bizottság elé a soron következő ülésen.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
dr. Molnár Kata jegyző

Berlinger Attila kommunikációs referens: Elmondja, hogy a tervezésre van már indikatív
árajánlat, amely 100.000 forint körül van. A pályázati felhívás nem fogalmazott
egyértelműen. Építési engedélyköteles tevékenység nincs benne, de a pályázat műszaki
dokumentációt igényel, ezért kértek már be indikatív ajánlatot. 100.000 forintos
nagyságrendről van szó, így a beszerzési értékhatár alatt marad, és megrendelés kategóriába
eshet.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben összegátcsoportosítás is szerepel, de ezt a
bizottság nem szeretné úgy megtenni, hogy az előterjesztés nem tartalmazza pontosan, hogy
miket kellene átcsoportosítani.
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15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása
Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges
terveztetés megindítására
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben sem derült ki az előterjesztésből, hogy miről is van
szó pontosan. Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 azonosító
számú TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása
Szekszárd Újvárosi részén” című projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatokra vonatkozóan részletes kimutatást készítsen;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 azonosító
számú „TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása
Szekszárd Újvárosi részén” című projekt megvalósításához szükséges terveztetésre
vonatkozóan indikatív árajánlatokat szerezzen be, és azokat beérkezésüket követően
terjessze a bizottság elé a soron következő ülésen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 332/2020. (VII.13.) határozata
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér
kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában
a projekthez szükséges terveztetés 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 1. alcím 25.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-

00403 azonosító számú TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404
azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi
részén” című projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatokra vonatkozóan részletes kimutatást készítsen.
Határidő:
Felelős:

2020. július 17.
Dr. Molnár Kata jegyző
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-

00403 azonosító számú „TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404
azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi
részén” című projekt megvalósításához szükséges terveztetésre
vonatkozóan indikatív árajánlatokat szerezzen be, és azokat
beérkezésüket követően terjessze a bizottság elé a soron
következő ülésen.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
dr. Molnár Kata jegyző

16. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka Ingatlan Kft. által kialakított parkoló hasznosítására
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Elég bonyolult volt az előterjesztés, három határozati javaslattal. A
bizottság egy negyedik javaslatot fogalmazna meg, amely egy kicsit gyorsítana az eljáráson.
Javasolja, hogy a bizottság támogassa a Kadarka Ingatlan Kft. javaslatát, miszerint az
önkormányzati tulajdonban lévő 2285 hrsz-ú, illetve 2283/3 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági
társaság által 2019-ben megvalósított parkoló területét önálló ingatlanként értékesítse az
önkormányzat a Kadarka Ingatlan Kft. részére, az alábbi feltételekkel:
a) Előzetesen önálló ingatlanként létre kell hozni az önkormányzati tulajdonú
területekből az értékesíteni kívánt területet. A telekalakítással kapcsolatos
mindennemű költség a vevőt terheli.
b) A tárgyi ingatlan alatt lévő közművek tulajdonosai javára szolgalmi jogot szükséges
bejegyeztetni, melyet az adásvételi szerződésben rögzíteni kell. A szolgalmi jogok
alapításával kapcsolatos mindennemű költség a vevőt terheli.
c) A Kadarka Ingatlan Kft. által az önkormányzati tulajdonban lévő 2285 hrsz-ú, illetve
2283/3 hrsz-ú ingatlanokon 2019-ben megvalósított járdaépítési munkálatok
beszámítása után, a megfizetendő bruttó vételárat legkevesebb ötmillió forintban
határozza meg, azzal, hogy a végleges vételár értékbecsléssel kerül megállapításra.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önálló hrsz-ú
ingatlan kialakítását követően rendelje meg annak forgalmi értékbecslését.
dr. Mezei László bizottsági tag: A szavazás előtt szeretné megkérdezni dr. Varga András
osztályvezető úrtól, hogy a bizottság által előkészített javaslat rendben van-e.
dr. Varga András osztályvezető: Rendben van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 333/2020. (VII.13.) határozata
a Kadarka Ingatlan Kft. által fejlesztett parkoló hasznosításáról
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 1.4. pontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta a Kadarka
Ingatlan Kft. parkoló hasznosítási kérelmét és az alábbi döntést hozza:
1. támogatja a Kadarka Ingatlan Kft. javaslatát, miszerint az
önkormányzati tulajdonban lévő 2285 hrsz-ú, illetve
2283/3 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági társaság által
2019-ben megvalósított parkoló területét önálló
ingatlanként értékesítse az önkormányzat a Kadarka
Ingatlan Kft. részére, az alábbi feltételekkel:
a) Előzetesen önálló ingatlanként létre kell hozni az
önkormányzati tulajdonú területekből az értékesíteni
kívánt
területet.
A
telekalakítással
kapcsolatos
mindennemű költség a vevőt terheli.
b) A tárgyi ingatlan alatt lévő közművek tulajdonosai javára
szolgalmi jogot szükséges bejegyeztetni, melyet az
adásvételi szerződésben rögzíteni kell. A szolgalmi jogok
alapításával kapcsolatos mindennemű költség a vevőt
terheli.
c) A Kadarka Ingatlan Kft. által az önkormányzati tulajdonban
lévő 2285 hrsz-ú, illetve 2283/3 hrsz-ú ingatlanokon 2019ben megvalósított járdaépítési munkálatok beszámítása
után, a megfizetendő bruttó vételárat legkevesebb ötmillió
forintban határozza meg, azzal, hogy a végleges vételár
értékbecsléssel kerül megállapításra.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önálló hrsz-ú
ingatlan kialakítását követően rendelje meg annak forgalmi
értékbecslését.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Kérelem az Alkotmány utca forgalomcsillapítására
(166. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztést a Közlekedési Tanács tárgyalta. Javasolja, hogy a
bizottság
1. döntsön úgy, hogy az Alkotmány u. déli részének forgalomcsillapítása érdekében, a
Szent-Györgyi Albert utcától – Dobó utcáig terjedő szakaszon 30 km/h-s
sebességkorlátozást vezet be;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy
helyezzen ki sebességkorlátozó táblákat az utcában, keresse meg továbbá a
rendőrséget, hogy a táblák kihelyezését követően végezzen ellenőrzéseket a
sebességhatár betartása érdekében.
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a Szent-Györgyi Albert u. – Honvéd
u. – Búzavirág u. – Béri Balogh Ádám utca által határolt úthálózat
forgalomszabályozását, a kihelyezett jelzőtáblákat és a vizsgálat eredményét terjessze a
Közlekedési Tanács elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 334/2020. (VII.13.) határozata
az Alkotmány utca forgalomcsillapításáról I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 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
utcai lakók kérelmét, és
1. úgy dönt, hogy az Alkotmány u. déli részének
forgalomcsillapítása érdekében, a Szent-Györgyi Albert utcától
– Dobó utcáig terjedő szakaszon 30 km/h-s sebességkorlátozást
vezet be;
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor GVB elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési
Igazgatóságát,
hogy
helyezzen
ki
sebességkorlátozó táblákat az utcában, keresse meg továbbá a
rendőrséget, hogy a táblák kihelyezését követően végezzen
ellenőrzéseket a sebességhatár betartása érdekében;
33
0713jkv

Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a SzentGyörgyi Albert u. – Honvéd u. – Búzavirág u. – Béri Balogh
Ádám utca által határolt úthálózat forgalomszabályozását, a
kihelyezett jelzőtáblákat és a vizsgálat eredményét terjessze a
Közlekedési Tanács elé.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön az Alkotmány u. déli részének forgalomcsillapítása érdekében, a Szent-Györgyi
Albert utcától – Dobó utcáig terjedő szakaszon 1 db forgalomcsillapító küszöb
létesítéséről;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy a
választókerület képviselőjének közreműködésével, a lakókkal egyeztetett útszakaszra
létesítsen forgalomcsillapító küszöböt és helyezze ki a szükséges közlekedési táblákat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 335/2020. (VII.13.) határozata
az Alkotmány utca forgalomcsillapításáról II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 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
utcai lakók kérelmét, és
1. dönt az Alkotmány u. déli részének forgalomcsillapítása
érdekében, a Szent-Györgyi Albert utcától – Dobó utcáig terjedő
szakaszon 1 db forgalomcsillapító küszöb létesítéséről;
Határidő:
Felelős:

2020. június 13.
Bomba Gábor GVB elnök
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2.

felhívja a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy a
választókerület képviselőjének közreműködésével, a lakókkal egyeztetett útszakaszra
létesítsen forgalomcsillapító küszöböt és helyezze ki a szükséges közlekedési táblákat.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Rozinka Attila igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Kérelem „zsákutca” jelzőtábla és közlekedési tükör kihelyezésére
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztést a Közlekedési Tanács tárgyalta. Javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Zsákutca” jelzőtáblát a
Balparászta utca elejére, továbbá a Balparászta utcából történő biztonságos kikanyarodás
érdekében gondoskodjon közlekedési tükör létesítéséről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 336/2020. (VII.13.) határozata
a Balparászta utca forgalmi rendjének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 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, Balparászta utca forgalmi
rendjére irányuló javaslatot, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki „Zsákutca” jelzőtáblát a Balparászta utca elejére, továbbá
a Balparászta utcából történő biztonságos kikanyarodás érdekében
gondoskodjon közlekedési tükör létesítéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 15.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Kérelem a Parászta utca forgalomcsillapítására
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztést a Közlekedési Tanács tárgyalta. Javasolja, hogy a
bizottság
1. döntsön úgy, hogy nem támogatja forgalomcsillapító küszöb kihelyezését a Parászta
utcában;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságát, hogy
keresse meg a rendőrséget a Parászta utcában bevezetett sebességkorlátozások
betartásának ellenőrzése érdekében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 337/2020. (VII.13.) határozata
a Parászta utca forgalomcsillapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 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, Parászta u.
forgalomcsillapítására irányuló kérelmet, és
1. úgy dönt, hogy nem támogatja forgalomcsillapító küszöb kihelyezését
a Parászta utcában.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor GVB elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóságát, hogy keresse meg a rendőrséget a Parászta utcában
bevezetett
sebességkorlátozások
betartásának
ellenőrzése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Javaslat az Ipari parkban található ingatlanok értékesítéséhez pályázati felhívás
jóváhagyására
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: A bizottság korábbi ülésén kérte, hogy versenytárgyaláson legyen az
ingatlan értékesítve. A dokumentáció elkészült. Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a Szekszárd, Ipari Parkban található 6008/13, 6008/19, 6008/51 és 6008/52
hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező részletes
pályázati felhívást;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jóváhagyott pályázati felhívást jelentesse meg,
folytassa le versenyeztetési eljárást, és a beérkezett ajánlatokat terjessze elő jóváhagyás
végett a Közgyűlés elé. Felhívja a jegyzőt, hogy a három tagú bíráló bizottság tagjait
jelölje ki.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 338/2020. (VII.13.) határozata
az Ipari Parkban található ingatlanok nyilvános pályáztatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja Szekszárd, Ipari Parkban található 6008/13, 6008/19,
6008/51 és 6008/52 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó,
az előterjesztés mellékletét képező részletes pályázati felhívást.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jóváhagyott pályázati
felhívást jelentesse meg, folytassa le versenyeztetési eljárást, és a
beérkezett ajánlatokat terjessze elő jóváhagyás végett a
Közgyűlés elé. Felhívja a jegyzőt, hogy a három tagú bíráló
bizottság tagjait jelölje ki.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 15.
dr. Molnár Kata jegyző

21. napirendi pont:
Javaslat támogatási összeg kifizetéséről
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Szennyvízcsatornára történő rákötésre irányuló pályázatról van szó. A
pályázati igényt egyszer már jóváhagyta a bizottság, de a bekötés nem készült el, ezért a
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kérelmező saját költségén készíttette el. A kérelem arra irányul, hogy az összeg az ő részére
legyen átutalva. Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 339/2020. (VII.13.) határozata
támogatási összeg kifizetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja, hogy a 2019. évi közcsatornára történő rákötésre
irányuló pályázat során a 10/2020. (I.6.) GVB számú határozat
alapján támogatásban részesülő Sólyominé Gujdovics Nikoletta
részére megítélt támogatási összeg ne a közreműködő E.R.Ö.V
Víziközmű Zrt-n keresztül, hanem közvetlen a Támogatott részére
kerüljön kifizetésre.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor GVB elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 147.301.- Ft támogatási
összeget Sólyominé Gujdovics Nikoletta részére utalja át.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

22. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai
tevékenységének elvégzése
(186. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A szerződés most került kiosztásra. A közbeszerzési tanácsadónak volt
egy állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap
nyomdai tevékenységének elvégzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal;
2. a beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.07.20. napjában határozza meg;
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3. a beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint
határozza meg:
- Szekszárdi Nyomda Kft.
- Páskum Nyomda Kft.
- Böcz Sándor EV. (Böcz Nyomda)
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos eljárási
cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a
Bizottság következő ülésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 340/2020. (VII.13.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati
hetilap nyomdai tevékenységének elvégzése” tárgyában kiírt
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 a Szekszárdi Vasárnap c.
önkormányzati hetilap nyomdai tevékenységének elvégzése”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás ajánlattételi felhívásáról és az eljárás megindításáról az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét
2020.07.20. napjában határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárási meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
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Szekszárdi Nyomda Kft.
Páskum Nyomda Kft.
Böcz Sándor EV. (Böcz Nyomda)
Határidő:
Felelős:

2020. július 13.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 15.
dr. Molnár Kata jegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze a Bizottság következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
dr. Molnár Kata jegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 16 óra 43 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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