SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-14/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. június 22. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Molnár Kata jegyző;
dr. Nagy Csilla aljegyző;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Zsiga Mariann osztályvezető;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil
kapcsolatok referense;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
elnöke

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
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Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. A napirendi pontok ki lettek küldve. Megkérdezi, hogy új napirendi pontra van-e
valakinek javaslata.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Szekszárdi
iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező diákok nyári napközis ellátásával
kapcsolatos állásfoglalás” 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 „Szabó Dezső
utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztése és helyszínmódosítási kérelem
benyújtása” 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 „139/2020. (IV.3.)
közgyűlési határozat visszavonása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Varga András osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére
a „Széchenyi utca 27-31 számú ingatlan bérleti díjának megállapítása” tárgyú, szóbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy az alábbi napirendi pontok esetében név szerinti
szavazással kell dönteni a zárt ülésen történő tárgyalásról:
- Beszámoló az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi
tevékenységéről;
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában
álló gazdasági társaságok ügyvezetői 2019. évi teljesítménykövetelményei
értékeléséről és az ügyvezetők javadalmazásáról, valamint a 2020. évi
teljesítménykövetelmények meghatározásáról;
- Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására;
- Széchenyi utca 27-31 számú ingatlan bérleti díjának megállapítása.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Beszámoló az Alisca Terra
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről” napirendi pont
tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen
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szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői 2019. évi
teljesítménykövetelményei értékeléséről és az ügyvezetők javadalmazásáról, valamint a
2020. évi teljesítménykövetelmények meghatározásáról” 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 „Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására” 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 „Széchenyi utca 27-31 számú ingatlan bérleti
díjának megállapítása” 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.
Bomba Gábor elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok sorrendjére 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
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Beszámoló az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási
tevékenységéről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató

Nonprofit

Kft.

2019.

évi
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2. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok ügyvezetői 2019. évi teljesítménykövetelményei értékeléséről és az
ügyvezetők javadalmazásáról, valamint a 2020. évi teljesítménykövetelmények
meghatározásáról
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
NYILVÁNOS ÜLÉS:
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt
keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával,
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás
megindítására
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a közterületi és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
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(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó dr. Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(92. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
11. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói
tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
12. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
13. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatbanKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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14. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
15. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
16. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
17. napirendi pont:
Szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező diákok nyári napközis
ellátásával kapcsolatos állásfoglalás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
18. napirendi pont:
Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztése és helyszínmódosítási
kérelem benyújtása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
19. napirendi pont:
139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozat visszavonása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
ZÁRT ÜLÉS:
20. napirendi pont:
Széchenyi utca 27-31 számú ingatlan bérleti díjának megállapítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Varga András osztályvezető

A bizottság 16 óra 06 perctől 16 óra 37 percig zárt ülést tartott.
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy a bizottság az
előterjesztéssel kapcsolatban kért kiegészítő adatokat, de azok még nem érkeztek meg.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A pénteki nap folyamán küldte meg a
bizottsági tagok részére.
Bomba Gábor elnök: A megküldött anyagokat kevésnek tartják, de a határidő szorosságára
tekintettel javasolja a rendelettervezet elfogadását.
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné megkérni a bizottság tagjait, hogy mondják el, hogy mit
küldjön még meg a hivatal az előterjesztéssel kapcsolatban. A bizottság annyit írt, hogy az
Excel táblákat és a kalkulációkat kéri.
Bomba Gábor elnök: Szeretnék, ha minden sor ki lenne bontva úgy, ahogyan a
költségvetésnél is kérték. Javasolja, hogy a bizottság a 2019. évi költségvetési rendelet
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, valamint,
hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a bizottság tagjai által, a
veszélyhelyzet ideje alatt kért adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 270/2020. (VI.22.) határozata
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
7
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Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
bizottság tagjai által, a veszélyhelyzet ideje alatt kért
adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2020. július 10.
Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt
keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával,
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás
megindítására
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az ajánlati felhívással kapcsolatban
lenne a bizottságnak javaslata. A felhívás szerint pénzügyi és gazdasági alkalmasság nem
lenne vizsgálva. A bizottság indokoltnak tartaná ennek a vizsgálatát is, hiszen lehetnek
szerencselovagok is a pályázatban, akiknek nem volt semmilyen múltjuk. Javasolja, hogy a
bizottság döntsön arról, hogy a pályázó gazdasági és pénzügyi alkalmasságát vizsgálni
szükséges. Az elmúlt 36 hónapban a beszerzés tárgyához kapcsolódó kivitelezési munkáinak
összérteke el kell, hogy érje a projekt költségvetés 100 százalékát. Ehhez nyújtsa be a
pályázó a szerződések listáját, értékét, és a megrendelők által aláírt, a szerződésszerű
teljesítést igazoló referencia igazolásokat. A kiegészítés után kellene felhívni a hivatalt a
közbeszerzési tanácsadóval együttműködve a közbeszerzési eljárás megindításával
kapcsolatos cselekmények elvégzésére 2020. június 26-i határidővel.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A közbeszerzési tanácsadóval felveszik a kapcsolatot
ezzel a kiegészítéssel kapcsolatban. A meghívandó gazdasági szereplők körét is meg kellene
határozni.
Bomba Gábor elnök: Arról a következő ülésen döntenének, mert ez nem szerepelt a
kiküldött határozati javaslatban.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Így viszont a 26-i határidőt nem lehet tartani, mert
ezek szerint újból vissza kellene, hogy hozzák az előterjesztést a bizottság elé.
Bomba Gábor elnök: A kiküldött határozati javaslatban nem szerepelt ilyen kérdés a
bizottság felé, így erre nem tudtak készülni.
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Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ebben az esetben a határidőn mindenképp
változtatni kell. Elmondja, hogy a gazdasági szereplőknek a meghatározása kapcsán együtt
kell működni a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel (a továbbiakban: sportegyesület) is.
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi a sportegyesület elnökét, hogy van-e javaslata a
meghívandó személyekre.
Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke: A helyi vállalkozókból meg
fognak küldeni egy listát.
Bomba Gábor elnök: Megkérdezi a hivatal dolgozóitól, hogy milyen határidővel tudnák
teljesíteni a feladatokat.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Július 3., péntek napjával.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tesz fel szavazásra, a
módosított határidővel, valamint javasolja, hogy a bizottság a határozatában hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy az alábbi javaslat a felhívásba beépíthető-e:
„a pályázó gazdasági és pénzügyi alkalmasságát vizsgálni szükséges, valamint az elmúlt 36
hónapban a beszerzés tárgyához kapcsolódó kivitelezési munkáinak összértéke el kell, hogy
érje a projekt költségvetés 100%-át, amelyhez be kell nyújtani a szerződések listáját, értékét,
és a megrendelők által aláírt, a szerződésszerű teljesítést igazoló referencia igazolásokat.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 271/2020. (VI.22.) határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése”
elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében
ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló
sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban
kiírandó közbeszerzési 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 1.24.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése”
elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból
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fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében
ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló
sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése ” tárgyban
kiírandó, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról.
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy az
alábbi javaslat a felhívásba beépíthető-e:
„a pályázó gazdasági és pénzügyi alkalmasságát vizsgálni
szükséges, valamint az elmúlt 36 hónapban a beszerzés tárgyához
kapcsolódó kivitelezési munkáinak összértéke el kell, hogy érje a
projekt költségvetés 100%-át, amelyhez be kell nyújtani a
szerződések listáját, értékét, és a megrendelők által aláírt, a
szerződésszerű teljesítést igazoló referencia igazolásokat.”
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az RBH Consulting
Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel, mint közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás
megindításával kapcsolatos eljárási cselekményeket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. július 03.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati
rendelete a közterületi és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri a jegyző asszonyt, hogy
röviden ismertesse az előterjesztés tartalmát.
dr. Molnár Kata jegyző: Még a veszélyhelyzet előtt módosította a Közgyűlés a parkolási
rendeletet a Toldi utcával kapcsolatban. Nem tartották jó megoldásnak, hogy a
veszélyhelyzet idején hatályosuljon ez a szabály, ezért felfüggesztésre került. Most viszont
visszahoznák ismételten a Közgyűlés elé.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Erről egyszer már döntöttek, így javasolja a
rendelettervezet elfogadását.
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Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint a rendelet hatályba lépését követően az első egykét hónapban kiemelten kellene ellenőrizni ezt a területet.
dr. Molnár Kata jegyző: Erről egy külön határozatban is dönthet a bizottság.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közterületi és parkolási díjakról szóló
5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 272/2020. (VI.22.) határozata
a közterületi és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közterületi és parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a
közterületi és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet hatálybalépését követően az első két hónapban a kiemelt
ellenőrzésre, valamint, hogy kérje fel a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságot is a fokozott
ellenőrzésre.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 273/2020. (VI.22.) határozata
a Polgármesteri Hivatal és a rendőrség felkéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a közterületi és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
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módosításáról szóló rendelet hatálybalépését követően az első
két hónapban a kiemelt ellenőrzésre;
Határidő:
Felelős:

a rendelet hatályba lépését követően
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. felkéri a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságot a közterületi és a
parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet hatálybalépését követően a
fokozott ellenőrzésre.
Határidő:
Felelős:

a rendelet hatálybalépését követően
Bomba Gábor elnök

8. napirendi pont:
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság az előterjesztés a
veszélyhelyzet idején már véleményezte egyszer. Elmondta, hogy egyeztetett az
adótanácsadóval, aki szerint teljes díjmentességet nem célszerű adni, mert az adóhatóság
ezt kiemelten nézegeti. Az előterjesztés nem ír arról semmit, hogy mi lenne akkor, ha három
hónap után is maradna az alapítvány a határozati javaslatban szereplő ingatlanban.
dr. Varga András osztályvezető: Az előzetes egyezetések alapján az alapítvány nem itt
képzeli el a végleges adományboltnak a helyét. Amíg az általuk kinézett ingatlannak a sorsa
nem rendeződik, addig szeretnék ezt az ingatlant.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon
hozzá, hogy adománybolt létesítése céljából a „Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemeltetésében lévő Szekszárd, Piactér A 211215 megjelölésű, 90 négyzetméter alapterületű üzlethelyiségét átmenetileg, legfeljebb
három hónap időtartamra, a rezsiköltség megtérítése mellett 90%-os bérleti
díjkedvezménnyel használatba vegye.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 274/2020. (VI.22.) határozata
a „Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy járuljon hozzá , hogy adománybolt létesítése céljából a „Segíts
rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. üzemeltetésében lévő Szekszárd, Piactér A 211-215
megjelölésű, 90 négyzetméter alapterületű üzlethelyiségét
átmenetileg, legfeljebb három hónap időtartamra, a rezsiköltség
megtérítése mellett 90%-os bérleti díjkedvezménnyel használatba
vegye.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

9. napirendi pont:
Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy a mostani
könyvvizsgálónak lejárt a szerződése. A Közgyűlés két lehetőség közül választhat: vagy
megbíz egy könyvvizsgálót, vagy nem bíz meg könyvvizsgálót. Ha a könyvvizsgáló megbízása
mellett döntenek, akkor indikatív ajánlatokat kell bekérni annak érdekében, hogy kiderüljön,
hogy milyen beszerzési eljárást kell lefolytatni.
dr. Molnár Kata jegyző: Van javaslata a bizottság az indikatív ajánlatok bekérésével
kapcsolatban?
Bomba Gábor elnök: Igen, de ezt most nem tudja megmondani, de elküldi a hivatalnak.
Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyú
előterjesztés „A” jelű határozati javaslatát javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra;
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 275/2020. (VI.22.) határozata
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
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1. a „Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyú előterjesztés
„A” jelű határozati javaslatát javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra;
2. az indikatív árajánlatokkal kapcsolatos javaslatot a bizottság elnöke
a Polgármesteri Hivatal részére megküldi.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(92. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Ezzel az előterjesztéssel
kapcsolatban már nyilvánítottak véleményt, és úgy gondolják, hogy ez az egész szerződés
semmis és érvénytelen, ezért egy új határozati javaslatot szeretnének benyújtani a
Közgyűlésnek. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. állapítsa meg, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
által biztosított jogkörében közgyűlési hatáskörben eljárva kötötte meg a Szekszárdi
Meliorációs Kft. üzletrészének átruházási szerződését;
2. állapítsa meg, hogy ezen szerződéskötés a veszélyhelyzet előtti mindkét aláíró fél
által ismert közgyűlés és az illetékes szakbizottságok döntésével és nyilvánvaló
szándékával ellentétes, valamint a veszélyhelyzet alatt a közgyűlés által
megválasztott operatív törzs, képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok
véleményének kikérése és előzetes tájékoztatása nélkül vagy véleményükkel
ellentétesen a szerződés megkötése nem a veszélyhelyzet elhárítását szolgálta, és
mint ilyenek, ellentétesek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm. rendelettel;
3. állapítsa meg, hogy a szerződések megkötésének időpontjában az önkormányzat
zökkenőmentes működése nem volt veszélyben;
4. állapítsa, hogy a szerződések a Ptk. 6:88 § szerinti semmisség megállapításához a
közgyűlésnek a közérdekben okozott sérelem megszüntetése okán jogi érdeke
fűződik;
5. állapítsa, hogy ezen szerződés a Mötv. 9. §-ban meghatározott jóhiszeműség és
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével ellentétes, és mint ilyen, a
Ptk. 6:88 § 1-4 bekezdése és a 6:95 §-a alapján jogszabályba ütköző, illetve a Ptk.
6:96-a alapján jóerkölcsbe ütköző, azaz semmis szerződés;
6. a Mötv. 41. § (3) bekezdése alapján hatalmazza fel a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságot, hogy a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében a
szükséges önkormányzati döntéseket hozza meg, és a hatáskörrel és illetékességgel
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rendelkező ügyészségen kezdeményezze az adott szerződés semmisségének
megállapítása iránti ügyészi keresetindítást;
7. hatalmazza fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a veszélyhelyzet alatt
született döntések és megkötött szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében
átfogó jogi-gazdasági vizsgálat lefolytatására, a jogi képviselet ellátásához a jogi
képviselő kiválasztására és a kapcsolódó cselekmények elvégzésére;
8. kérje fel a polgármestert a kapcsolódó szerződések aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 276/2020. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításával kapcsolatos álláspontról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. állapítsa meg, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet által biztosított jogkörében közgyűlési
hatáskörben eljárva kötötte meg a Szekszárdi Meliorációs Kft.
üzletrészének átruházási szerződését;
2. állapítsa meg, hogy ezen szerződéskötés a veszélyhelyzet előtti
mindkét aláíró fél által ismert közgyűlés és az illetékes
szakbizottságok döntésével és nyilvánvaló szándékával ellentétes,
valamint a veszélyhelyzet alatt a közgyűlés által megválasztott
operatív törzs, képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok
véleményének kikérése és előzetes tájékoztatása nélkül vagy
véleményükkel ellentétesen a szerződés megkötése nem a
veszélyhelyzet elhárítását szolgálta, és mint ilyenek, ellentétesek
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelettel;
3. állapítsa meg, hogy a szerződések megkötésének időpontjában az
önkormányzat zökkenőmentes működése nem volt veszélyben;
4. állapítsa, hogy a szerződések a Ptk. 6:88 § szerinti semmisség
megállapításához a közgyűlésnek a közérdekben okozott sérelem
megszüntetése okán jogi érdeke fűződik;
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5. állapítsa, hogy ezen szerződés a Mötv. 9. §-ban meghatározott
jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő
joggyakorlás elvével ellentétes, és mint ilyen, a Ptk. 6:88 § 1-4
bekezdése és a 6:95 §-a alapján jogszabályba ütköző, illetve a Ptk.
6:96-a alapján jóerkölcsbe ütköző, azaz semmis szerződés;
6. a Mötv. 41. § (3) bekezdése alapján hatalmazza fel a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságot, hogy a közérdekben okozott sérelem
megszüntetése érdekében a szükséges önkormányzati döntéseket
hozza meg, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
ügyészségen kezdeményezze az adott szerződés semmisségének
megállapítása iránti ügyészi keresetindítást;
7. hatalmazza fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a
veszélyhelyzet alatt született döntések és megkötött szerződések
és kötelezettségvállalások tekintetében átfogó jogi-gazdasági
vizsgálat lefolytatására, a jogi képviselet ellátásához a jogi
képviselő kiválasztására és a kapcsolódó cselekmények
elvégzésére;
8. kérje fel a polgármestert a kapcsolódó szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

11. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói
tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A határozati javaslat alapján
………………. felkérné az önkormányzat arra, hogy az uszodaépítést szakmailag felügyelje. Nem
tudja, hogy az úrnak mekkora tapasztalata lehet uszodák építésével és kivitelezésével
kapcsolatban, de ő inkább azt javasolná, hogy azokat a személyeket bízzák meg, akik ezért
felelősek, és akiknek a pénzéből is épül az uszoda. Éppen ezért az úszó- és vízilabda
szakosztály vezetőit bízná meg ezzel a feladattal. Ők fogják használni az uszodát, és a
szövetségeknek is kell az engedélye ahhoz, hogy versenyek helyszíneként is lehessen majd
használni. Az említett személyek több pontban is megfogalmaztak kifogásokat ezzel
kapcsolatban, amelyet úgy tudja, hogy a hivatal is megkapott. Azt kellene kideríteni, hogyha
ezek a kifogások nem teljesülnek, megkaphatják-e az uszodára a versenyengedélyt, és
használhatják-e versenyuszodaként az egészet. Ha nem, akkor ez a projektet is veszélyezteti,
hiszen erre kérték a pénzt. Így mindenképpen indokoltnak tartja ezt a vizsgálatot, de ezzel a
két szakosztálynak a vezetőjét kellene véleménye szerint megbízni. A szakosztály vezetőknek
kellene megkeresniük a nemzetközi FINA szövetséget, és nekik kellene megnézni a terveket
és kifogásokat, valamint a nyilatkozatokat is be kellene, hogy szerezzék azzal kapcsolatban,
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hogy az uszoda a tervek szerint megépülhet-e, vagy milyen módosításokra van szükség
annak érdekében, hogy versenyuszodaként lehessen használni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az elmúlt hónapok objektív eseményei azt a gondolatot
erősítik meg benne, hogy a beruházással való befolyásolása rendkívül gyenge, és a helyi
érdekeket nem tudja képviselni. A jelzett személy nincsen olyan kapcsolati- és tudásszinten,
hogy ezt jelentősen el tudná mozdítani. Az elkészített jegyzőkönyvek alapján az az erős
benyomása, hogy ez a típusú cselekmény, amely most folyik ezzel a kapacitással, tudással,
eszközökkel és emberekkel, nem teszi lehetővé, hogy ez az uszoda hatékonyan,
folyamatosan, és eredményesen működjön. ………… ebben jelentős változtatást nem tud
elérni. A jegyzőkönyvek szerint 2021. április 30-án még építési tevékenység van betervezve.
Amikor ezzel kapcsolatban megpróbáltak információkat begyűjteni a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatójától, akkor az ügyvezető úr is megerősítette, mint
szakértő, hogy nem látja biztosítottnak a beruházásnak a kezelését, és a helyi érdekeket sem
látja, hogy érvényesítenék. Amikor rákérdeztek, hogy ezt miért nem teszi senki, akkor nem
kaptak választ. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a bizottságnak érdeke, hogy ez a teljesen
patthelyzet feloldódjon, amihez szakosztályvezetést kell bevonni. A szakosztályok
segítségével lehet hatást gyakorolni arra a kivitelezőre, aki ma ezt az ügyletet vezeti vagy
produkálja. Erősen rozsdás áthidalók kerültek beépítésre, nem megfelelő műszaki
eszközökkel. Ezek rosszak voltak, kártékonyak, nem engedélyezett anyagokkal. A felszín alatti
munkák ugyancsak nem körültekintőek. A lefektetett vezetékek nincsenek megfelelően
beágyazva. A szintezések, a tetőszerkezet elfogadhatatlan mértékben eltér. 8-12
centiméteres eltérések vannak a tetőszintben. Számára, mint hozzá nem értő kívülállónak,
nyilvánvaló, hogy ez a kivitelező nem képes ezt a munkát úgy elvégezni, hogy a következő 50
évben a városban élők ne küzdjenek problémával emiatt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ő is azt szeretné kiemelni, hogy az illető úrnak a képessége és
képzettsége teljesen ismeretlen számukra. El tudja képzelni, hogy az úrnak lennének nagyon
értelmes javaslatai ezzel kapcsolatban. Ezért meg kellene kérdezni az úrtól, hogy ő miben
látja a problémákat. Ha ezt követően úgy látják majd, hogy szükség van egy szakmai segítőre,
aki itt van helyben, akkor hozhatnak később döntést arról, hogy valaki sportszakmai
szempontból is tegye rá erre a kezét, mert sem a műszaki ellenőr, sem a BMSK Zrt. nem
tudta ezt a részét kezelni ennek, és nem is látja, hogy hogyan fogja tudni ezt majd kezelni.
Ezért szeretné, ha az úr készítene egy javaslatot, amelyben leírja, hogy miket talál hibásnak.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat az önkormányzati tulajdonban
lévő uszodaberuházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek ne
javasolja elfogadásra. Javasolja továbbá, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
bízza meg az úszó- és vízilabda szakosztály vezetőjét azzal, hogy vegyék fel a kapcsolatot a
nemzetközi szövetséggel, és kérjenek állasfoglalást a mostani tervekkel és kifogásokkal
kapcsolatban, valamint, hogy kérje fel ………… arra, hogy készítsen egy beszámolót arra
vonatkozóan, hogy mit lát problémásnak az új uszoda tekintetében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 277/2020. (VI.22.) határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás során
ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a „Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás
során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek nem javasolja elfogadásra;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy bízza meg az úszó- és vízilabda
szakosztály vezetőjét azzal, hogy vegyék fel a kapcsolatot a
nemzetközi szövetséggel, és kérjenek állasfoglalást a mostani
tervekkel és kifogásokkal kapcsolatban;
3. javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel ……………. arra, hogy
készítsen egy beszámolót arra vonatkozóan, hogy mit lát
problémásnak az új uszoda tekintetében.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a
Közgyűlésnek, hogy
1. a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatokat a veszélyhelyzet
megszűnésének napját követő hetedik napon, a 2020. március 13. napját megelőző
szerződéses feltételekkel adja vissza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, és kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi
Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet
terjessze elő a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság számára jóváhagyásra;
2. hagyja jóvá a veszélyhelyzet megszűnése és az 1. pontban foglalt visszaadási időpont
között a Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet idejére felkért, az előterjesztésben
nevesített kiadói csoport tagjainak tevékenységét, és kérje fel a Polgármesteri
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Hivatalt az ezzel kapcsolatos szerződésmódosítások előkészítésére és a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elé, jóváhagyás céljából történő beterjesztésére;
3. a jóváhagyást követően kérje fel a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 278/2020. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatokat a
veszélyhelyzet megszűnésének napját követő hetedik napon, a
2020. március 13. napját megelőző szerződéses feltételekkel adja
vissza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, és kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kftvel a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására
vonatkozó megállapodás tervezetet terjessze elő a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság számára jóváhagyásra;
2. hagyja jóvá a veszélyhelyzet megszűnése és az 1. pontban foglalt
visszaadási időpont között a Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet
idejére felkért, az előterjesztésben nevesített kiadói csoport
tagjainak tevékenységét, és kérje fel a Polgármesteri Hivatalt az
ezzel kapcsolatos szerződésmódosítások előkészítésére és a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé, jóváhagyás céljából
történő beterjesztésére;
3. a jóváhagyást követően kérje fel a polgármestert a
szerződésmódosítások aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

dr. Molnár Kata jegyző: Ezzel kapcsolatban egy valamit mindenképpen kell, hogy jelezzenek.
A hivatal egyeztetett a közbeszerzési tanácsadóval. Az eredeti határozati javaslatban
szerepel a beszerzés-közbeszerzés körüli mizéria. A hivatal sem volt teljesen biztos ebben,
ezért felvették a kapcsolatot a közbeszerzési tanácsadóval.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A korábbiakban a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kapta meg
a kiadói jogot, amelyet a közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lebonyolításáig
tarthatott volna fenn. Ezt követően született egy másik döntés, miszerint a kiadó jog
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elvételre került a társaságtól. Most születne egy olyan döntés a Közgyűlésen, amellyel ez a
jog visszakerülne ismét a társasághoz. Elszámolásra került sor az önkormányzat és a társaság
között, ezért nem lehet külön választani a kiadói jog és az ahhoz kapcsolódó szerződéseknek
az egybeszámítását. A közbeszerzési tanácsadó szerint közbeszerzési eljárás alá kell ezt
vonni. Ezért tartalmazza az előterjesztés azt a határozati javaslatot. Az ehhez kapcsolódó
összes szerződésnek az értékét egybe kell számítani, amely meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt.
Bomba Gábor elnök: Ha praktikusan végiggondolja ezt, akkor nem érti, hogy mit kellene
kiírni. A kiadói jogot? Mert annak még nincs értéke. Vagy pedig azt, hogy mennyibe kerül
ennek a kiadása?
Illés Tamás elnökhelyettes: Véleménye szerint nem kellett volna megpiszkálni ezt az egészet
márciusban.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Eredetileg is csak addig maradhatott volna ez a
társaságnál, amíg a közbeszerzési eljárás érvényesen és eredményesen le nem zárul.
Bomba Gábor elnök: A határozatot az általa megfogalmazottak alapján hozták meg, de a
Közgyűlés üléséig még tájékozódnak.
13. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatbanKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy a bizottság a
veszélyhelyzet idején már véleményezte egyszer ezt a kérelmet, így most is ugyanazt
javasolná elfogadni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné tájékoztatni a döntéshozókat arról, hogy a
gazdasági válsághelyzet alatt az országban minden kosárlabda sportegyesület csökkentette
jelentősen a terveiben szereplő pénzeszközöknek a mennyiségét. Európai ligáknál ugyanez
tapasztalható. Rendkívül nagy az ellentmondás az ügyvezető levele és a sajtótájékoztatón
bejelentett, már akkor is irreálisnak tűnő tervek között. A bizottságnak nincs ismeretanyaga
arról, hogy ez a gazdálkodás hogyan zajlik. Az öt millió forintot már korábban vissza kellett
volna fizetni, amire nem láttak kísérletet. Ezen kívül azt sem tudják, hogy ezt az öt millió
forint visszatérítendő támogatást mire fordította az egyesület. Ha célirányosan arra
fordította, akkor ez rendben található. Nem látja a gondosságot és az elfogadhatóságot
ebben az egész folyamatban. Öt millió forintot adtak egy olyan célra, amit nem is ismernek,
ugyanakkor pár nappal ezelőtt leszerződtetett az egyesület három olyan játékost, akiknek a
havi bére tudomása szerint 600.000 forint felett van. Ha egy ilyen optimizmus történt,
amelyet a polgármester úr is megerősített a sajtótájékoztatón, akkor az előterjesztéshez
mellékelt levél nehezen értelmezhető. Különösen nem látja a gondosságot egy olyan
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szervezetnél, amely teljes támogatást kapott a terembérletre, fűtésre, világításra az elmúlt
években. Számára egy rendkívüli gesztus lesz, ha a bizottság úgy dönt, hogy a tartozást
ajándékká alakítja.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy az
egyesület az elszámolását már benyújtotta.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezt mindenképpen szeretné majd megnézni.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme
visszatérítendő támogatással kapcsolatban” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 279/2020. (VI.22.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelméről visszatérítendő
támogatással kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club
Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

14. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A tavaly decemberi döntéssel a
Közgyűlés 40 millió forint támogatást ítélt meg az egyesületnek, azonban a polgármester úr
által elfogadott költségvetésben nincs erre fedezet. Tekintettel arra, hogy nem látják erre a
fedezetet, nem javasolja a kérelem támogatását. Az új költségvetés elfogadását követően
meg lehet majd nézni, hogy milyen lehetőségeik lesznek ezzel kapcsolatban. Javasolja, hogy
a bizottság fedezethiányra hivatkozva ne javasolja a Kosárlabda Sport Club Szekszárd
kérelmének támogatását, valamint javasolja, hogy a bizottság tegyen javaslatot a
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Közgyűlésnek arra, hogy a kérelmet a költségvetési rendelet módosítását követően tárgyalja
meg ismételten.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 280/2020. (VI.22.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. fedezethiányra hivatkozva nem javasolja a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd kérelmének támogatását;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a kérelmet a költségvetési
rendelet módosítását követően tárgyalja meg ismételten.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

15. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, és kétféle határozati javaslatot
tartalmaz. A bizottság egy harmadik változat elfogadását javasolja, amelyben azt javasolnák
a Közgyűlésnek, hogy
- a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok 2020. szeptember 17-20 között kerüljön
megrendezésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing
Bizottsága és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében;
- héttagú ideiglenes bizottságot állítson fel a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok
lebonyolítása és megszervezése érdekében, amelynek jogköre terjedjen ki a
rendezvény műsortervének és költségvetésének összeállítására, benne különösen a
fellépők és szolgáltatók kiválasztására, megbízási szerződéseik előkészítésére;
- az ideiglenes bizottság elnökének Csötönyi Lászlót, a Kultúra, Civil Szervezetek,
Városmarketing bizottság elnökét, tagjainak a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Nonprofit Kft. által delegált tagot, Vesztergombi Csaba borászt, a Szekszárdi Borvidék
Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnökét, a Borászok Céhének és a Szekszárdi
Hegyközségnek a tagját, Keszthelyi Szabolcsot, a Vendéglátó Kerekasztal tagját,
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-

Csapláros László és Kiss Szabolcs Márk bizottsági tagokat, és Illést Tamást, a Kultúra,
Civil Szervezetek, Városmarketing és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnökhelyettesét válassza meg.
az ideiglenes bizottság megbízatását a Szekszárdi Szüreti Napok befejeztével és a
pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával szüntesse meg.

dr. Molnár Kata jegyző: Ideiglenes bizottságot a felsorolt személyekkel nem lehet létrehozni,
mert a vonatkozó szabályok alapján a bizottságban több kellene, hogy legyen a képviselő
tagok száma, mint a külsős bizottsági tagoké.
Bomba Gábor elnök: Nem ragaszkodnak közgyűlési bizottság létrehozásához.
dr. Molnár Kata jegyző: Szervező bizottság létrehozására is tehet javaslatot a bizottság.
Elhangzott javaslat a szervezőkre vonatkozóan. Elmondja, hogy engedélyek beszerzésére is
szükség lesz, amelyet a rendezvény rendezője köteles beszerezni, és a kötelezettségek is a
rendezőre nézve állnak fenn. Javasolja ezért ennek tisztázását a döntésben.
Bomba Gábor elnök: A rendező a társaság lenne. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a
Közgyűlésnek, hogy
1. a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok 2020. szeptember 17-20 között kerüljön
megrendezésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing
Bizottsága és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében;
2. a Szüreti Napok rendezőjeként a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
kerüljön kijelölésre;
3. hét tagú szervező bizottságot állítson fel a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok
lebonyolítása és megszervezése érdekében, amelynek jogköre terjedjen ki a
rendezvény műsortervének és költségvetésének összeállítására, benne különösen a
fellépők és szolgáltatók kiválasztására, megbízási szerződéseik előkészítésére;
4. a szervező bizottság elnökének Csötönyi Lászlót, tagjainak Illés Tamást, Csapláros
László Károlyt, Kiss Szabolcs Márkot, Vesztergombi Csabát, Keszthelyi Szabolcsot és a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. által delegált tagot javasolja
megválasztani;
5. a szervező bizottság megbízatása a Szekszárdi Szüreti Napok befejeztével és a
pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával kerüljön megszüntetésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 281/2020. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről és szervező bizottság
létrehozásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok 2020. szeptember 17-20
között kerüljön megrendezésre Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága, Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing
Bizottsága és a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit
Kft. szervezésében;
2. a Szüreti Napok rendezőjeként a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Kft. kerüljön kijelölésre;
3. hét tagú szervező bizottságot állítson fel a 2020. évi Szekszárdi
Szüreti Napok lebonyolítása és megszervezése érdekében,
amelynek jogköre terjedjen ki a rendezvény műsortervének és
költségvetésének összeállítására, benne különösen a fellépők és
szolgáltatók
kiválasztására,
megbízási
szerződéseik
előkészítésére;
4. a szervező bizottság elnökének Csötönyi Lászlót, tagjainak Illés
Tamást, Csapláros László Károlyt, Kiss Szabolcs Márkot,
Vesztergombi Csabát, Keszthelyi Szabolcsot és a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. által delegált tagot
javasolja megválasztani;
5. a szervező bizottság megbízatása a Szekszárdi Szüreti Napok
befejeztével és a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával
kerüljön megszüntetésre.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

16. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság a kérelmet egyszer már
véleményezte, és azzal a feltétellel javasolta támogatni, ha nem tartozik sem az
önkormányzat, sem pedig az önkormányzat cégei felé az egyesület. Az egyesület több mint
egy millió forinttal tartozik a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felé.
dr. Molnár Kata jegyző: Azóta már az önkormányzat felé is tartozik az egyesület.
Bomba Gábor elnök: Mindenképpen szeretne segíteni az egyesületen. A kérelmet azzal a
feltétellel támogatná, ha az egyesület előzetesen kötelezettséget vállalna a szerződésben
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arra, hogy a folyó fizetési kötelezettségeit innentől határidőben teljesíti, és az összes
tartozását legkésőbb szeptember 30. napjáig rendezi, és ez előzetesen kerüljön aláírásra.
dr. Molnár Kata jegyző: Addig nem kaphat támogatást, amíg tartozása van. Amennyiben
részletfizetésről vagy halasztásról születik döntés, akkor születhet döntés az új támogatásról.
Bomba Gábor elnök: Ha vállalja a részletfizetést a tartozására, akkor javasolja a kérelem
támogatását, mert egyben úgysem fogja az egyesület a tartozását kifizetni.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Van olyan szerződés, amely szerint minden év december
31. napjáig kell, hogy megfizesse az egyesület a szerződésben meghatározott összeget. A
mostani kérelemben szereplő összegre tavaly már egyszer halasztást kapott az egyesület.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt szeretné megkérdezni a jegyző asszonytól, hogy ezt a
rendkívül problémás helyzetet hogyan kellene értelmezniük. Milyen bevételei vannak az
egyesületnek? Tudnak-e olyan helyzetet teremteni, amellyel pénzhez, tevékenységhez vagy
bevételhez juttathatnák az egyesületet? Nehéz ezt a helyzetet úgy kezelni, hogy egy kulturált
megoldás szülessen. Nincsenek tisztában azzal, hogy a szervezet hogyan tartja fenn magát,
és, hogy hogyan tudnának segíteni az egyesületen. Hogyan jut pénzhez az egyesület?
Pályázik?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, és úgy tudja, hogy a tagjaiktól is kapnak tagdíjat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hozzá tudja az önkormányzat segíteni az egyesületet a
sikeres pályázáshoz? Tudnak olyan munkát adni az egyesületnek, amivel segíteni tudnának?
dr. Molnár Kata jegyző: Bizonyosan igen, ezt át kell gondolni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Készíthetne az egyesület a várossal kapcsolatban olyan
tárgyakat, amelyeket el lehetne ajándékozni a polgármester különböző cselekményeivel
együtt. Ehhez kellene egy tervező embert adni az egyesületnek, aki tudna tanácsot adni ezzel
kapcsolatban. Akár szövetből, akár agyagból, akár fából is lehetne ilyen tárgyakat létrehozni,
amelyeket a készítője jegyezne. A polgármester urat pedig fel lehetne kérni arra, hogy
minden olyan eseményre, amely elmegy, a szekszárdi borok és ajándékok mellett egy ilyen
tárgyat is ajándékozzon, esetleg egy olyan dobozban, amely ezt a szerény, nehezen
előállított tárgyat védené. Például készítsen az egyik ember egy szőlőfürtöt fa golyókból, és
írja rá a nevét.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint meg kellene hívni az egyesület elnökét a bizottság
soron következő ülésére.
dr. Mezei László bizottsági tag: A termék azzal válna értékesebbé, hogy egy különleges
ember adná át egy különleges helyen. Ez most csak egy ötlet volt a részéről, amelyet nem
szeretne sem elfogadásra, sem elutasításra ajánlani.
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Bomba Gábor elnök: Mivel az egyesület elnöke nincs jelen, így nem tudja ezt elvállalni, de
lehet, hogy nekik is lenne ötletük a kialakult helyzettel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy a
kérelmet nem tudják most támogatni, mert úgysem kaphatja meg most az egyesület a
támogatást. Véleménye szerint meg kellene hívni az egyesület elnökét a bizottság ülésére, és
ott elmondhatná, hogy hogyan próbálná meg az egyesület a tartozását rendezni, amelyhez a
bizottság lehet, hogy tudna segítséget nyújtani.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Hat éve szembesül ezzel a problémával, amióta tagja a képviselőtestületnek. Elmondja, hogy dolgozott az egyesületnek társadalmi munkában, és megérti azt,
hogy nagyon nehéz helyzetben van az egyesület. Nagyon drága az egyesület működése, sok
levelet kell, hogy írjanak a saját írásukkal, ezen kívül mindenféle könyveket és kiadványokat
is készítenek maguknak, amit el tudnak olvasni a gyengénlátók. Már évekkel ezelőtt is azt
kérte, hogy készítsenek egy tabula rasát, vagyis nézzék meg, hogy hat évvel ezelőtt is
ugyanez volt-e a helyzet és ezt görgetik tovább, vagy pedig minden évben újratermelődik
valami. Neki van egy olyan érzése, vagy legalábbis kívülről úgy látszik, hogy volt egy 1,8 millió
forintos tartozása az egyesületnek hat évvel ezelőtt, amely még mindig nem járt le. Egyszer
el kellene már jutni oda, hogy legyen egy null helyzet. Ehhez viszont meg kellene néznie a
jegyző asszonynak, hogy hogyan volt ez az elmúlt években. Jó lenne, ha tisztán látnának
ebben a dologban. Maximálisan egyetért azzal, amit Mezei úr az előbb mondott.
dr. Molnár Kata jegyző: A tabula rasával kapcsolatban úgy emlékszik, hogy nemcsak az
önkormányzat felé tartozik az egyesület, hanem a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felé is.
Véleménye szerint a társaság felé fennálló tartozás az, ami már nagyon régi.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületének kérelméről később hozzon döntést, egyúttal határozzon úgy, hogy a soron
következő ülésén meghallgatja az egyesület elnökét az egyesület tartozásának rendezésével
kapcsolatos elképzeléseiről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 282/2020. (VI.22.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesületének kérelméről később hoz döntést, egyúttal
úgy határoz, hogy a bizottság soron következő ülésén meghallgatja az
egyesület elnökét az egyesület tartozásának rendezésével
kapcsolatos elképzeléseiről.
Határidő:

2020. június 29.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

17. napirendi pont:
Szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező diákok nyári napközis
ellátásával kapcsolatos állásfoglalás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Először is szeretné megköszönni a bizottságnak, hogy felvette
napirendjére a javaslatát. Ez egy nagyon friss ügy, így nem tudtak róla írásos anyagot
készíteni. Ma merült fel az a probléma, hogy látják, hogy a nyári napközit igénylő gyermekek
között vannak nem szekszárdi lakóhelyűek is. Természetesen szekszárdi iskolákba járnak
ezek a gyermekek, de a lakóhelyük nem a városban van. Önkormányzati kötelezettség
szekszárdi lakóhelyű gyermekek esetében merül fel. Tamási Anna igazgatóságvezető
asszonnyal abban maradtak, hogy kikérik a bizottság véleményét is. Ezeket a kérelmeket
elvileg egyből el kellene, hogy utasítsák, mert a szekszárdi önkormányzat csak a szekszárdi
gyermekeknek az ellátásáról kellene, hogy gondoskodjon. Ez pénzt is jelent természetesen.
Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy nem sok gyermekről van szó, az előzetes felmérések
alapján egész nyárra körülbelül 10 gyermeket érint ez a kérdés. Úgy gondolták, hogy kikérik a
bizottság véleményét is azzal kapcsolatban, hogy elutasítsák-e ezeket a gyermekeket, és
tereljék őket a saját lakóhelyük felé, ahol az önkormányzatnak ez szintén kötelezettsége,
vagy pedig vállalják ezt be, és vegyék fel a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal annak
érdekében, hogy járuljanak hozzá a költségekhez. Elmondja, hogy nagyon sürgős a dolog,
mert hétfőtől indul a nyári napközi. Folyamatosan jöhetnek egész nyáron az igények,
nemcsak azokat a gyermekeket érinti, akik már most jelentkeztek. A kis önkormányzatokkal
biztos, hogy meg tudnak állapodni. Egy nagyobb város, mint például Tolna, nem biztos, hogy
be fogja vállalni a költségeket, mert hasonló színvonalat tudna az az önkormányzat is
biztosítani, mint a szekszárdi.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kérdésként felmerülhet, hogy ennek a döntésnek milyen
hatása lehet a későbbiekre nézve. A 10 fő költségének a bevállalása, lehet, hogy emelni fogja
a létszámot.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Véleménye szerint nem nagyon fog emelkedni a létszám.
Nagyon gyors számolással ez maximum pár százezer forintot fog jelenteni az
önkormányzatnak.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy nem jellemző, hogy egész nyárra igényelné valaki a
nyári napközit. Ez az összeg arra az esetre vonatkozna, ha végig kérnék a napközis ellátást.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a szekszárdi telephelyű iskolában tanuló, de
nem szekszárdi lakóhellyel rendelkező diákok nyári napközi ellátására vonatkozó igények
teljesítését javasolja a közgyűlésnek, azzal, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt arra, hogy a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzatokat keresse meg az étkezéssel
kapcsolatos önkormányzati költségek megfizetése érdekében.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 283/2020. (VI.22.) határozata
szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező
diákok nyári napközis ellátásával kapcsolatos állásfoglalásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a szekszárdi telephelyű
iskolában tanuló, de nem szekszárdi lakóhellyel rendelkező diákok
nyári napközi ellátására vonatkozó igények teljesítését javasolja a
közgyűlésnek, azzal, hogy a kérje fel a Polgármesteri Hivatalt arra,
hogy a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzatokat keresse meg az
étkezéssel kapcsolatos önkormányzati költségek megfizetése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

18. napirendi pont:
Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztése és helyszínmódosítási
kérelem benyújtása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy ezzel a témával kapcsolatban már volt előzetes
véleménye a bizottságnak. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. döntsön a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztéséről az
alábbi szempontok kivizsgálásáig és az eljárások lezárásáig:
- 316 környéken lakó polgár tiltakozásának és szempontjai jogossága:
a) környezetvédelmi szempontok;
b) építésügyi, hatósági szempontok;
c) élet-testi épség és vagyonbiztonsági szempontok;
d) közlekedési és megközelítési szempontok;
e) környező ingatlanok értékvesztési szemponja.
- közérdekű bejelentések, amelyek tekintetében az eljárások nem zárultak le:
a) környezetvédelmi
b) régészeti
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2. kérje fel a jegyzőt a fenti szempontok kivizsgálására és a közérdekű bejelentésekkel
kapcsolatos tájékozódásra, valamint az ezzel kapcsolatos beszámoló elkészítésére és
2020. július 30. napjáig történő benyújtására;
3. döntsön az Irányító Hatósághoz a kialakult vis major helyzetre hivatkozva
helyszínmódosítási kérelem soron kívüli beadásáról;
4. kérje fel a főépítészt egy új helyszín kiválasztására és az ezzel kapcsolatos lakossági és
hatósági egyeztetések lefolytatására.
dr. Molnár Kata jegyző: Megkérdezi, hogy érdemes-e a jelenlegi helyszínnel kapcsolatos
javasolt vizsgálatról dönteni, hiszen a bizottság egyúttal kezdeményezi a helyszínmódosítást
is.
Bomba Gábor elnök: De nem biztos, hogy megadják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 284/2020. (VI.22.) határozata
a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének
felfüggesztéséről és helyszínmódosítási kérelem benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy
1. döntsön a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének
felfüggesztéséről az alábbi szempontok kivizsgálásáig és az
eljárások lezárásáig:
 316 környéken lakó polgár tiltakozásának és szempontjai
jogossága:
a) környezetvédelmi szempontok;
b) építésügyi, hatósági szempontok;
c) élet-testi épség és vagyonbiztonsági szempontok;
d) közlekedési és megközelítési szempontok;
e) környező ingatlanok értékvesztési szemponja.
 közérdekű bejelentések, amelyek tekintetében az eljárások
nem zárultak le:
a) környezetvédelmi
b) régészeti
2. kérje fel a jegyzőt a fenti szempontok kivizsgálására és a
közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékozódásra, valamint az
ezzel kapcsolatos beszámoló elkészítésére és 2020. július 30.
napjáig történő benyújtására;
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3. döntsön az Irányító Hatósághoz a kialakult vis major helyzetre
hivatkozva helyszínmódosítási kérelem soron kívüli beadásáról;
4. kérje fel a főépítészt egy új helyszín kiválasztására és az ezzel
kapcsolatos lakossági és hatósági egyeztetések lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

19. napirendi pont:
139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozat visszavonása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a
veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel vonja vissza a 139/2020. (IV.3.) közgyűlési
határozatot és hívja fel a polgármestert az eredményes beszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevővel a szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 285/2020. (VI.22.) határozata
a 139/2020. (IV.3.) határozat visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek,
hogy a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel vonja vissza a
139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozatot és hívja fel a polgármestert
az eredményes beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Bomba Gábor elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 50 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f
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dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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