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Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 9 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. A meghívón szereplő napirendi pontokhoz képest érkeztek még új napirendi pont
javaslatok. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Sárpilis település
könyvtárában bútorszerelés megrendelése” tárgyú, 129. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre történő vételre vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök selejtezési kérelme” tárgyú, 130.
számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre történő vételre vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat az TOP6.1.5-16
„Gazdaságfejlesztést
és
munkaerő
mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés” program keretében „Útfejlesztés tervezés” elnevezésű projekt
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban – személyi változás miatt - új bíráló bizottsági tagok
kiválasztására ” tárgyú, 132. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre történő vételre vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre történő vételre vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatójának meghallgatása” tárgyú, szóbeli előterjesztés tekintetében a
zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott., amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem” tárgyú, 131. számú írásbeli
előterjesztést.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Közterület használati díj mellőzése iránti
kérelem” tárgyú, 131. számú írásbeli előterjesztés tekintetében a zárt ülés elrendelésére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.,
amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról
készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Tájékoztatás az uszoda kivitelezésére vonatkozó szerződés módosításával kapcsolatos
teendőkről” tárgyú, 133. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Tájékoztatás az uszoda kivitelezésére vonatkozó
szerződés módosításával kapcsolatos teendőkről” tárgyú, 133. számú írásbeli előterjesztés
tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott., amelyet a bizottság 7 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztésének megvalósítása érdekében ingatlan vételére
(84. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Kérelem a SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes/támogatott
használatára
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Visnyeiné Rácz Klaudia a Tégy Jót Alapítvány képviselője
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ZÁRT ÜLÉS:
3. napirendi pont:
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának
meghallgatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
4. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Tájékoztatás az uszoda kivitelezésére vonatkozó szerződés módosításával kapcsolatos
teendőkről
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
NYILVÁNOS ÜLÉS:
6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(62. számú, korábban kiküldött közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)
(46. számú, korábban kiküldött közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
8. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében a szekszárdi négycsillagos konferencia
hotel megvalósításához szükséges támogatás biztosítására vonatkozó támogatási igény
benyújtásának jóváhagyására
(83. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Kérelem a Csokonai utca 11. sz. épülethez mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
Képviselői fogadóórán jelzett, forgalmi rendet érintő kérelmek
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Kérelem a Dr. Hirling Ádám utca 15. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
A Kiskadarka utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd, 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezésére
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
Sárpilis település könyvtárában bútorszerelés megrendelése
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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16. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök selejtezési kérelme
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
17. napirendi pont:
Javaslat az TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” program keretében „Útfejlesztés tervezés” elnevezésű projekt
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban – személyi változás miatt - új bíráló bizottsági tagok
kiválasztására
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztésének megvalósítása érdekében ingatlan vételére
(84. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Szeretné megkérdezni, hogy mi a
határideje ennek a projektnek.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztést a kolléganője
készítette, így ő csak annyit tud mondani, amennyi az előterjesztésben is le van írva.
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy az ülésre meghívta a kancellár urat is, akit szeretne
üdvözölni. Megkérdezi a kancellár úrtól, hogy ezen a helyszínen mi lenne megvalósítva.
Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja: Először is szeretné
megköszönni a meghívást, valamint, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtatott miatta
az elnök úr. Ez a konkrét helyszín a SZÜV épülete lenne, annak is a hátsó része, mert az első
része a katasztrófavédelemé. Egy többfunkciós feladatot szeretnének ellátni az épületben.
Ide fog költözni a Szakképzési Centrumnak a munkaszervezete, mert jelenleg egy bérelt
ingatlanban dolgoznak. Lesz itt pályaorientációs központi tevékenység, vizsgaközponti
tevékenység és felnőttképzési tevékenység is. Mindegyiknek van szakmai indoka is, amelyet
szeretne ismertetni. A centrum központi munkaszervezetének feladata a vonatkozó
jogszabályok alapján megváltozik. A központi munkaszervezet kvázi ernyőszervezetként
üzemel, amely koordinációs, ellenőrzési és részben fenntartói feladatokat vesz át. Emiatt
mindenképpen szükségessé válik az intézményektől történő függetlensége. Októberig az Ady
iskolának a földszinti folyosóján dolgoztak, ami nagyon szűkős volt. Ezt követően béreltek
egy irodatömböt, amely az új funkciókkal együtt már kevés lenne a számukra. A
függetlenséget viszont mindenképpen biztosítani kell. A pályaorientáció nagyon kiemelt
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tevékenység, a szakképzés fejlesztése és erősítése nem iskolai érdek, hanem gazdasági. A
szakképzési centrumnak és vele együtt az iskoláknak is szolgáltató funkciót kell vállalniuk,
azaz nem a klasszikus iskolai tevékenységben kell, hogy gondolkozzanak, hanem szolgáltatási
tevékenységet kell, hogy végezzenek. Ez a szolgáltatási tevékenység úgy tud megvalósulni,
ha a cégek érdekeit és a megye gazdaság érdekeit tekintik elsődlegesnek. Ebben az esetben
ez azt is feltételezi, hogy mindig van kellő számú fiatal az iskolákban, mert különben nem
tudják kielégíteni ezeket az igényeket. Ahhoz, hogy meglegyen a kellő létszámú fiatal, más
típusú pályaorientációs tevékenységet kell, hogy végezzenek. Jelen pillanatban a
pályaorientációs tevékenységnek egy kiemelt helyszíne van, a pályázati forrásból az Ady
iskolában megvalósult digitális alkotóműhely. Ez olyan foglalkoztatást tesz lehetővé, amikor
élmény alapú oktatással, élmény alapon tudnak dolgozni. Ezt szeretnék kibővíteni.
Szeretnének egy teljesen hasonló multi funkciós teret bevinni a SZÜV-be. Ez a következő
nagyon komoly kihívás a számukra. A felnőttképzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatban
elmondja, hogy jelen pillanatban a szakmai oktatás és a képzés átalakul. Ez azt jelenti, hogy a
felnőttek számára megszűnik a felnőtt oktatás és képzés elkülönítése. Szeptembertől már
egészen biztosan felnőttek képzéséről beszélnek. A felnőttek képzése azt jelenti, hogy, aki
szakmát akar tanulni, iskolai rendben fogja ezt tanulni, csökkentett munkaidőben,
beszámítással, validált tudással. Aki nem szakmát szeretne tanulni, hanem állam által
elismert szakképesítést szeretne szerezni, az első ilyen szakképesítés ingyenessé válik
számára a jogszabály által. Ennek viszont csak akkor lesz állam által elismert lehetősége, ha
akkreditált, független vizsgaközpontban lesz vizsgáztatva. Ez egy nemzeti akkreditáló hatóság
általi akkreditációt jelent, személyi tanúsító akkreditációt. Ehhez szükséges az, hogy a
szakképzési centrum területén belül önálló, független egységként jelenjen meg egy
vizsgaközponti szervezet, különben nem tudnak megfelelni az akkreditációnak. Ez azt jelenti,
hogy szervezetileg elkülönülten kell, hogy megjelenjen, amely részben az irányítási és
utasítási jogkörök elkülönítését jelenti, részben pedig fizikai értelemben a vizsgáztatás
elkülönítését. Nyilván ez vele együtt húzza a felnőttek képzésének a lehetőségét is, hiszen a
cél az lenne, hogy a rövid ciklusú képzéseknek, amelyek meg tudnak jelenni egy szakképzési
iskolában is akár vállalati, akár egyéni céges igényként, mindig legyen egy olyan helyszíne,
ahol megfelelő felszereltséggel tudnak dolgozni.
Bomba Gábor elnök: Ismernek több vállalkozót is, és vannak azért nagy cégek is a városban,
akiknek konkrét problémát jelent, hogy nincs hol képezni a diákokat és a felnőtteket. Ez a
rendszer változtatna ezen bármit? Mert azt látja, hogy akár diák és felnőtt is lenne, de, ha
arra vannak kényszerítve, hogy iskolába járjanak kereset nélkül, akkor ki fognak maradni és
kényszerűségből elmennek segédmunkásnak. Ezen változtat valamit ez a rendszer?
Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja: Igen. Az eddigi szakképzési
törvény által szabályozott rendszerhez képest gyakorlatilag teljes mértékű rendszerváltozás
van. Ez a rendszer szintű változás pontosan ezekre a felvetésekre tud reagálni egyik oldalról
úgy, hogy a felnőttek képzését nem muszáj ebbe az iskolai rendszerbe behozni, mint
ahogyan jelenleg csinálják. Tehát nem muszáj például két évre beültetni egy kőművest az
iskolapadba angol nyelvtanulással és mindennel együtt, amikor lehet, hogy ő ezt egy félév
alatt is el tudná sajátítani. Ez benne az egyik jelentős változás. Ezt a formálisan és
informálisan megszerzett tudást tudják validálni, és ezt a validált tudást be tudják számítani.
A képzési időnek akár a 40 százalékát le tudják csökkenteni. Olyan képzési programokat kell,
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hogy kidolgozzanak most, amely a távoktatás lehetőségét is biztosítja. Mindezt lehet vállalati
körülmények között is csinálni úgy, hogy közben egy kvázi kettős jogviszonya alakul ki az
illetőnek. A kettős jogviszony nem ismeretlen, mert eddig is működött. Van egy szakképzési
jogviszony és egy munkajogviszony is. Az illető így meg tudja kapni a bérét, és nem esik ki
huzamosabb időre. Szeptembertől mindenki, aki belép a szakképzésbe, alanyi jogon
ösztöndíjban is fog részesülni. Attól függően, hogy a hároméves szakmunkásképzésbe vagy
az ötéves technikumba lép-e be, az ösztöndíj összege 7.000-15.000 forint között fog változni.
A mindenkori minimálbérhez igazítottan fog ez változni. A hároméves szakmunkásképzésben
kilencedik évfolyamon van, az ötéves képzésben a kilenc-tízedik évfolyamon. A duális képzési
rendszer olyan értelemben alakul át, hogy megszűnik a szakmai elméletnek és a szakmai
gyakorlatnak az elkülönítése. Tehát effektíve egy csomó olyan dolog van, amelyet a gyermek
úgy tanul meg, hogy csinálja. Egyszerűbb is így, és nagyobb lesz az élmény is. A cégeknek is
lesz arra lehetősége 2021-től kezdve, hogy magukra húzzák a teljes szakmai gyakorlati
képzést, ha kiviszik magukhoz a gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy, ha van rá kapacitás, akkor
az elméletet és a gyakorlatot egybe meg tudják csinálni. Ebben az esetben a tanulóval
munkaszerződést fognak kötni. Ez a szakképzési munkaszerződés egy speciális
munkaszerződés, amely nyugdíjalapot képez, és amely által a cég kap egy plusz
munkavállalót, aki egyébként a cégnek a statisztikai létszámába nem számít bele, és akinek a
képzését kell, hogy végezzék. Ez azt is jelenti, hogy a tanulónak a jogviszonya szintén
kettőssé válik. Amikor a cégnél vannak a tanulók, akkor munkaviszonnyá alakul át mindez.
Azt várják ettől a munkaviszonytól, hogy egy sokkal erősebb kötődést alakítson majd ki a
cégeknek az irányába, valamint a tanuló és a cég számára is egy más jellegű kapcsolatot
generáljon. Véleménye szerint ezáltal a problémák is csillapodni fognak egy kicsit.
Bomba Gábor elnök: A vállalkozás gyakorlati képzőhellyé kell, hogy váljon?
Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja: Nem gyakorlati képzőhely
lesz, hanem duális képzőhely. Duális képzőhellyé közhiteles nyilvántartás alapján válik. Van
arra is lehetőség, hogy akár több vállalkozás közösen hozza létre a duális képzőhelyet egy
nonprofit gazdasági társaság formájában. Ez elsődlegesen a KKV-s szektort célozza meg, és
kvázi azt jelenti, hogy nem kell mindenkinek minden feltételnek megfelelnie, hanem össze
lehet adni az egyes cégeknél meglévő tudást és feltételrendszert, és erre alapozva lehet egy
képzést csinálni. Ilyenkor lehet önálló képzőhelyet is létrehozni, de az is megoldás lehet,
hogy a képzéseket ki-ki a saját infrastruktúráján végzi.
Bomba Gábor elnök: Az ingatlaneladástól egy kicsit eltértek, de véleménye szerint ez a téma
is érinti a városfejlesztést, hiszen fontos, hogy találjanak embereket. Más ingatlan szóba
került?
Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja: Ingatlanvásárlás nem, de
ingatlan felújításokat terveznek majd, de ezek állami ingatlanok. Egyetlen egy olyan ingatlan
van, amely jelen pillanatban a város tulajdonában van, és amelyre vagyonkezelési
szerződésük van, ez pedig a Bezerédj Iskolának az épülete. Ott a jövőt tekintve tetőcserét
terveznek majd, és jelen pillanatban is saját erőből végeznek ott felújításokat. A Modern
Városok Program terhére tetőcserét szeretnének majd megvalósítani. Az ingatlan egy részén
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már kicserélésre került egy korábbi időszakban a tetőszerkezet, de a keleti oldalon még rossz
állapotban van, szükség van a cseréjére.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint van a városnak olyan ingatlana, amelyet meg
lehetne még vizsgálni. Úgy tudja, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. tulajdonában van,
a régi telephelye a Mátyás Király utcában. Ebben el lehetne gondolkozni, hiszen ez a városé,
és elég nagy hely is van ott, így a szakképzésnek több funkciójára is alkalmas lehet. Ha jól
tudja, a Mátyás Király utcában meg is lesz nyitva az átjáró, és közel lesznek a cégek is az Ipari
Parkban. Ezért érdekelte a határidő, mert véleménye szerint érdemes lenne ezt a
lehetőséget megvizsgálni.
Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja: A centrum fejlesztési
elképzeléséhez alapvetően két irányt jelölnek meg. Az egyik irány kifejezetten a műszaki
terület. Ez alatt nemcsak a műszaki szakmákat kell érteni, hanem minden olyan
szakterületet, amely valamilyen módon kapcsolódik a műszaki területhez. Ezt a fejlesztést
részben az erőmű építése miatt megnövekedett igények is indokolják, valamint az is, hogy az
Ipari Parkban folyamatosan van ilyen irányú munkaerő iránti igény. A másik irány a turisztika
és a turizmus-vendéglátás fejlesztése. Ez nemcsak Szekszárd, hanem egy egész megyei szintű
átgondolás révén alakult ki. Szekszárd és a borturizmus most már összefolyt, mint név. A
szekszárdi bornak brandje van. E mellett van a közelben egy Sárköz és egy Gemenc is,
amelyben gondolkozniuk kell, de tamási térségét is szintén figyelembe kellene venni. A falusi
turizmus fejlesztési is megjelenik, mint elképzelés. Dombóvár és Gunaras a gyógy turizmus
miatt kell, hogy szóba jöjjön, de az erdészet és a vadgazdálkodás miatt is megjelenik.
Valamekkora turisztikai vonzereje van Paksnak is. Elmondja, hogy nagyon szeretnék még az
aktív turizmust is erősíteni, amely elsődlegesen a kerékpáros turizmusra vonatkozna,
valamint kirándulások szervezésére. Nagyon sok vállalkozóval beszélgetett ezzel a területtel
kapcsolatban. Mindenhol szükség van a képzett munkaerőre. Ha megkérdez egy
vendéglátóst, hogy mire van igénye, akkor azt fogja mondani az illető, hogy szakács, cukrász
és pincér kellene neki. Ezt szeretnék mindenképpen erősíteni, amelyre van egy vendéglátó
iskola. Most a turizmust is idevitték erre az egy helyre. Ez azt jelenti, hogy itt kizárólag
turizmus-vendéglátás képzés folyik. Ilyen képzésük maradt Tamásiban és Dombóváron is,
tehát több lábon próbálnak állni. Ebben a fejlesztésben megint csak komplexen szabad
gondolkozni. Ez azt jelenti, hogy nemcsak egy tankonyhát fejlesztenek, hanem, hogy egy
kollégiumot úgy alakítanak át, hogy ott meg tudjon jelenni a turisztikának az az ága, amely
kifejezetten a bakancsos turizmust jelenti. Van egy olyan réteg, amelynek erre komoly igénye
van. Erre a rétegre lehet alapozni az aktív turizmust és az aktív fejlesztéseket. Ezzel
kapcsolatban már elindítottak 18-19 éves technikus gyermekek között egy belső pályázatot,
amelyben arra kérték őket, hogy alakítsanak ki három-öt napos túra útvonalakat, amelyeket
kerékpárral be lehet járni. Ehhez kapcsolódóan kell étkezési lehetőséget biztosítani. Ha a
konyhát és a kollégiumot összekapcsolják, akkor ki tudnak alakítani egy többfunkciós teret,
amely az iskolának a területén van. Itt akár felnőttek képzését is folytathatnák. A vendéglátó
iskola jelenleg a főiskola „E” épületében van. A Hunyadi utcában az épület három évvel
ezelőtt csőtörés miatt használhatatlanná vált. Jelen pillanatban ennek az épületnek a
felújításával kapcsolatban a közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban. Ez állami
magasépítési beruházási kategóriába tartozik, amelyet a beruházási ügynökség koordinál.
Úgy számolnak, hogy a közbeszerzési eljárás lezárását követő 20-22 hónapon belül lehet
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majd az eredeti helyére visszaköltöztetni az iskolát. Ezt követően a vendéglátó iskola 100
százalékosan el tudja majd látni azt a feladatot, amely az iskola feladatkörébe tartozik. Ha az
Ady iskolában a kollégiumot és a tanműhelyeket is be tudják fejezni, akkor az Ady iskola is
felújításra kerül. Ha a Bezerédj iskolában a tetőszerkezet megvalósul, akkor ők önerőből
rengeteg fejlesztést tudnak belül megvalósítani. E mellett a web áruház kereskedelemmel
kapcsolatban is vannak folyamatban tervezett fejlesztések, amelyeket, ha szintén be tudnak
fejezni, akkor két-három éven belül mind a három szekszárdi iskolájuk teljes egészében
rendben lesz a mai értelemben és infrastrukturális értelemben is. Ez azért is fontos, mert a
felszabaduló forrásokat innentől kezdve a megye többi iskolájára tudják majd jobban
fordítani, amely településeken nincsen Modern Városok Program.
Bomba Gábor elnök: Megköszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy a bizottság javasolja, hogy
a Polgármesteri Hivatal a Szekszárdi Szakképzési Centrummal együttműködve vizsgálja meg a
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. régi, a Mátyás király utcában található telephelyét a
fejlesztés megvalósítási helyszíne szempontjából.
Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja: Ehhez viszont szeretné kérni
az alaprajzokat is, hogy lássa, hogy az épületet hogyan lehetne átalakítani. Elmondja, hogy az
Innovációs és Technológiai Minisztérium a fenntartója és a szakpolitikai felelőse ennek a
kérdésnek. Ott egy pozitív döntés született a SZÜV épületéről. Nem tudja, hogyha a város
változtat ezen, akkor ez a forrás milyen módon áll majd rendelkezésre.
Bomba Gábor elnök: Szeretné, ha megpróbálnák. Az alaprajzokat véleménye szerint a
hivatal be tudja szerezni a saját cégétől. Kéri a hivatal munkatársait, hogy a szükséges
dokumentációkat küldjék meg a kancellár úrnak.
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 228/2020. (III.13.) határozata
ingatlan vételéről a Modern Városok Program keretében a
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének megvalósítása
érdekében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Modern
Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztésének megvalósítása érdekében ingatlan vételére” tárgyú
közgyűlési előterjesztést megtárgyalta, és javasolja, hogy a
Polgármesteri Hivatal a Szekszárdi Szakképzési Centrummal
együttműködve vizsgálja meg a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
régi, a Mátyás király utcában található telephelyét a fejlesztés
megvalósítási helyszíne szempontjából.
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Határidő:
Felelős:

2020. március 26.
Bomba Gábor elnök
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Kérelem a SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes/támogatott
használatára
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Visnyeiné Rácz Klaudia a Tégy Jót Alapítvány képviselője
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Köszönti a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. ügyvezető igazgató helyettesét, valamint a Tégy Jót Alapítvány képviselőit. Megkéri az
alapítvány képviselőit, hogy röviden ismertessék a kérelmüket.
Visnyeiné Rácz Klaudia, a Tégy Jót Alapítvány képviselője: Elmondja, hogy a céljuk egy
adományboltnak a létrehozása lenne a városban, amely így csökkentené a környezetükben
felhalmozódott tárgyaknak a mennyiségét. Tudatosabb életmódot és többszintű segítséget
tudnának biztosítani ezáltal a rászorulóknak.
Locsis Nikoletta, a Tégy Jót Alapítvány képviselője: Ehhez szeretnének kérni egy helyet, ami
a központban van. Mindenképpen olyan helyre lenne szükségük, amely könnyen
megközelíthető a mozgáskorlátozottak és az idősebbek számára is. A piactér területén, a
földszinten lenne egy helyiség, amely könnyen megközelíthető. Ez azért is lenne jó, mert sok
olyan személy jár erre, akinek szüksége lenne erre a lehetőségre. Ez a helyszín a központban
lenne, és a mérete is megfelelő. Pakson működik már egy ilyen adománybolt, amely
Adománysziget néven fut. Ők is ezt a hasonló témájú boltot szeretnék üzemeltetni. Ennek az
lenne a lényege, hogy az olyan tárgyakat, használati eszközöket juttatnák el családoknak,
személyeknek, akik nem tehetik meg ezeknek az eszközöknek a megvásárlását. Jelképes áron
szeretnék ezeket az eszközöket árusítani, ehhez viszont arra lenne szükségük, hogy fenn
tudják tartani magukat. Rezsiköltségre és az üzlet további fejlesztésére lenne szükségük. Ez
lenne az első kör. A továbbiakban viszont szeretnének majd bővítéseket is, szeretnék, ha
több lehetőségük lenne. Gondoltak arra, hogy családoknak szerveznének gyűjtéseket vagy
egyéb programokat hoznának létre. Egyelőre azon a két napon szeretnének mindenképpen
nyitva lenni, amikor a piac is nyitva van. Ez azért lenne jó, mert akkor nagy a forgalom, és
terjedhetne így ennek az adományboltnak a híre. Szeretnék majd reklámozni is az
adományboltot, amelyben kérnék majd a televíziónak és a népújságnak is a segítségét.
Szeretnék kérni a helyi kis- és nagyvállalkozók segítségét, támogatását is.
Visnyeiné Rácz Klaudia, a Tégy Jót Alapítvány képviselője: Az üzlethelyiséget a kezdetekben
az önkormányzattól szeretnék kérni addig, amíg nem terjed el a hírük.
Bomba Gábor elnök: Megkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató helyettesét,
hogy ismertesse a cég álláspontját a kérelemmel kapcsolatban.
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Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Elmondja,
hogy az önkormányzat közreműködésével jutott el hozzájuk ez a kérelem. A piactéren
találtak a kérelmezők számára is megfelelő üzlethelyiséget. Hétfőtől szombatig van piac, de a
szerda és a szombat a két erősebb nap, ekkor jelenik meg nagyobb vásárlóközönség a
területen. Az előterjesztésben szerepel, hogy a jelenleg alkalmazott bérleti díjjal kalkulálva
mennyibe kerülne ez az üzlethelyiség. A rezsiköltség nyilván az egyéb felhasználástól függ.
Bomba Gábor elnök: Ez a helyiség régóta üresen áll már? Nem tudják kiadni?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Vannak
üres helyiségeik, ez is közéjük tartozik.
Bomba Gábor elnök: Ez egy viszonylag értékes helyszín.
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy ez az alapítvány egyelőre még nem
működik, mert nincs bejegyezve.
Visnyeiné Rácz Klaudia, a Tégy Jót Alapítvány képviselője: Azért, mert nincs telephelyük, és
addig nem tudják ezt a folyamatot elindítani.
dr. Varga András osztályvezető: Az alapítvány, amelynek a nevében benyújtották a
kérelmet, működik, utólag derült ki, hogy van már egy ilyen nevű alapítvány, amely 2002ben, vagy 2003-ban lett bejegyezve. A kérelmezők részéről most van folyamatban a
bejegyzés. Jelenleg nem tudnának kivel szerződést kötni.
Bomba Gábor elnök: Amíg nincs kivel szerződést kötni, addig okafogyott a kérelem. A
bejegyzést követően kellene ezt a kérelmet tárgyalni. Nem köthetnek egy nem létező
szervezettel szerződést.
dr. Mezei László bizottsági tag: A tevékenység mögött szükség lesz egy jelentős
raktárbázisra. Ez a 26 m2-es helyiség arra lesz alkalmas, hogy oda mozgassák az árut. Ha a
bizottság majd úgy dönt, hogy támogatja ezt a hihetetlenül jó ötletet, rendkívül erkölcsös
elképzelést, akkor azt fogja majd javasolni a bizottságnak, hogy a kérelmezők felé tett
kedvezményre önként felajánlott társadalmi munkát kérjen egy elméleti összegben,
folyamatosan. Ezek a társadalmi munkák lehetnek a köz érdekében végzett munkák, mint
például faültetés, célzott gyűjtések, a közért végzett különböző tömegrendezvények, iskolák
érdekében végzett tájékoztatások, sportprogramok kezdeményezése, és sportprogramokban
való részvétel. Úgy semmiképp se adjon a bizottság kedvezményt, ha nincs melette
semmiféle vállalás.
Locsis Nikoletta, a Tégy Jót Alapítvány képviselője: Egyébként ő pont erre gondolt, és ez a
jövőben az ő feladata is lesz majd.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ő ezt kompenzációként gondolta fizetés helyett, ha a
bizottság elenged egy bizonyos összeget. Ellentételezés nélkül nem adnak és nem is
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szüntetnek meg kötelezettséget. Ha a kérelmezők ilyet fel tudnak majd ajánlani, akkor ez egy
olyan együttműködés lehet, amelynek minden oldala erkölcsileg tálalható és átadható.
Célszerű lenne ebben gondolkozni, mert a köz itt a városban nagyon sok mindent be tudna
fogadni.
Bomba Gábor elnök: Megköszöni a tájékoztatást, és jelzi, hogy várják majd vissza a
kérelmezőket.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Erről hoz a bizottság határozatot?
Bomba Gábor elnök: Nem hozna erről határozatot. A szervezet még nincs bejegyezve, ezért
nem tudnak döntést hozni.
A bizottság 9 óra 39 perctől 10 óra 26 percig zárt ülést tartott, majd a zárt ülés befejeztével
10 óra 26 perctől 10 óra 43 percig szünetet tartott.
6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(62. számú, korábban kiküldött közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztést a bizottság a korábbi ülésén tárgyalta már. Kértek
kiegészítő információkat a hivataltól.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A kért információknak a jelentős részét megkapták. A
Volánbusz Zrt-vel kapcsolatban még nem kaptak meg minden szükséges anyagot. A számok
konkrétak, szerződéssel és hitelfelvétellel alátámasztottak. Ezt az előterjesztést a
költségvetés elfogadása előtt kell jóváhagyni. Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a
Volánbusz Zrt-t érintő sor további vizsgálat tárgyát képezze a bizottság részéről, valamint,
hogy a 100 millió forintos ingatlanértékesítésre vonatkozó tétel ne képezze részét az
előterjesztésben szereplő táblázatnak.
Bomba Gábor elnök: A Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag által megfogalmazott határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 232/2020. (III.13.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a
Volánbusz Zrt-t érintő sor további vizsgálat tárgyát képezze a
bizottság részéről, valamint, hogy a 100 millió forintos
ingatlanértékesítésre vonatkozó tétel ne képezze részét az
előterjesztésben szereplő táblázatnak.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Bomba Gábor elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)
(46. számú, korábban kiküldött közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy kiküldésre került az ÉSZ frakció által elkészített
költségvetési javaslatnak a táblázatos része is. Ez tartalmazza az összes költségvetési táblát.
Ehhez kapcsolódóan javaslatot készítettek a rendelettervezet módosítására is, amely most
készült el, így a változtatásokat most ismertetné. Lényeges változások történtek a
költségvetési főösszegben. A kiadási és a bevételi főösszeg is 19.574.553.000 forint lenne. A
működési célú kiadások összege 7.653.465.000 forint, a felhalmozási célú kiadások összege
11.921.088.000 forint lenne a javaslatuk alapján. Az általános tartalék előirányzat 46.131.000
forintra módosulna. A 6.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: „A
Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a
közgyűlési döntések végrehajtása érdekében a polgármester részére felhatalmazást ad, aki
az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.” A 13. § (11) bekezdése is
módosulna, mert a múzeum esetében 47,3 főre emelnék a létszámot. Ez a takarítással
kapcsolatos létszámváltozást jelenti. Új szakaszként javasolnák rögzíteni a rendeletben, hogy
a jegyző átmenetileg nem töltheti be a Polgármesteri Hivatalban a következő üres
álláshelyeket: Pénzügyi Osztály 1 üres álláshely, Controlling Csoport 1 üres álláshely
(folyamatellenőr), Szervezési Igazgatóság 1 üres álláshely (belső ellenőr), Főépítész Iroda 1
üres álláshely. Rögzíteni javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a rendelkezés feloldásáig az
üres álláshelyek betöltésének pénzügyi fedezetét ne biztosítsa, valamint, hogy a Közgyűlés a
rendelkezés feloldásával, az üres álláshelyek betöltése engedélyezésével kapcsolatos
14
0313jkv

hatáskörét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át. A 15. § (3) bekezdése is
törlésre kerülne, mert a rendelkezésben szereplő csoport a maximálisan adható cafeteria
keretet kapná meg. Ezen kívül még lennének további módosítási javaslataik a költségvetéssel
kapcsolatban, amelyek a költségvetési sorokból azért már átvezettek, de szöveges formában,
határozati javaslatként még javasolná elfogadni. Azt javasolja, hogy a projektmenedzsmentet
a hivatali dolgozók lássák el, és kerüljenek megszüntetésre az eddig kiosztott célprémiumok
és célfeladat előírások. Ettől való eltérést pedig csak a bizottság engedélyével lehessen tenni.
Javasolja továbbá, hogy az Önkormányzati Osztályon kerüljön megszüntetésre az
önkormányzati referens álláshely. Ezen az osztályon eggyel csökkenne így a létszám.
Szeretnék felhívni a jegyzőt a munkaviszonynak a felmentéssel való megszüntetésére. Az így
felmerülő esetleges költségekre a költségvetésben biztosítottak fedezetet. Szeretnék
elismerni az eddig elvégzett túlmunkát, és ezzel kapcsolatban szeretnék felkérni a jegyzőt a
túlórák kifizetésére. Szeretnék felkérni a jegyző asszonyt arra is, hogy a rugalmas
munkaidővel kapcsolatban tegyen javaslatot a rendeletmódosításra, valamint, hogy vizsgálja
meg a távmunkának a lehetőségét és a költségvetési vonzatait. Javasolja továbbá, hogy a
koronavírussal kapcsolatban a Modern Városok Programból a kisvasúttal kapcsolatos
projektből egy milliárd forint kerüljön elkülönítésre a költségekre, bevétel kiesésekre, illetve
szükség esetén a rászorulók a költségeire.
dr. Molnár Kata jegyző: A javaslatokkal kapcsolatban szeretne pontosításokat kérni. A
projektmenedzsmenttel kapcsolatban nem hangzott el időbeli hatály. Úgy tudja, hogy az
elkészült javaslatban május 1. napjával szerepelnek így a számok, ebben az esetben javasolja
a döntést akként meghozni, hogy április 30-i hatállyal kerüljenek megszüntetésre ezek a
szerződések, és május 1. napjával a polgármesteri hivatal köztisztviselői munkaköri
feladatként lássák el ezeket a feladatokat. Javasolja még kiegészíteni a projektmenedzsmenti
feladatokat a szakmai feladatokkal is. Az önkormányzati referens álláshely megszüntetésével
kapcsolatban szeretné, ha a bizottság megfogalmazná az időbeli hatályt.
Bomba Gábor elnök: Március 31-el javasolja megszüntetni.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy közszolgálati jogviszonyról van
szó, amelynek szerepelnie kellene a határozatban, illetve ez a döntés magával vonja más
dokumentumoknak is a módosítását, mint például az Ügyrendet. A túlmunkával
kapcsolatban szeretné megköszönni a kollégák nevében a bizottságnak a javaslatát. A
rugalmas munkaidőt is az Ügyrendben kell szabályozni. A távmunka lehetőségével már
elkezdtek foglalkozni a koronavírus terjedése miatt, de az jó, ha erre kapnak egy
felhatalmazást is. Az egy milliárd forint elkülönítésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban
elmondja, hogy fel kellene kérni a hivatalt arra, hogy tegyen konkrét döntési javaslatot. Ezzel
kapcsolatban még nem kaptak konkrét választ, így egyelőre nem tudja azt mondani, hogy
biztosan meghozható lesz egy ilyen döntés. Arról tudnak tájékoztatást adni a bizottságnak,
hogy mennyi előleg van az önkormányzat számláján.
Bomba Gábor elnök: Elsősorban az előbb említett projektről javasolják az átcsoportosítást,
de meglátják majd úgyis, hogy melyik soron van rendelkezésre álló összeg.
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dr. Molnár Kata jegyző: A gemenci turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban még biztos, hogy
nincs előleg az önkormányzat számláján.
Bomba Gábor elnök: Javasolja a költségvetési rendelettervezet elfogadását az ÉSZ frakció
által beterjesztett módosításokkal.
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 233/2020. (III.13.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetési rendeletének tervezetéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének
tervezetét a határozat mellékletét képező szövegezéssel javasolja a
Közgyűlésnek elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Bomba Gábor elnök

dr. Molnár Kata jegyző: A négy határozati javaslatról külön-külön kellene döntést hozni.
Bomba Gábor elnök: A jegyző asszony által elmondottakra tekintettel javasolja, hogy a
bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön úgy, hogy 2020. május 1-jétől a pályázatok
esetén a projektmenedzsment és a szakmai feladatok kizárólag a köztisztviselők munkaköri
leírása alapján munkaköri kötelezettségükként kerüljenek ellátásra, valamint, hogy hívja fel a
polgármestert és a jegyzőt, hogy szüntesse meg 2020. április 30. napjával a fennálló
célfeladat elrendeléseket és megbízási szerződéseket. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés
adjon döntési jogot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak a projektmenedzsment
feladatoknak a javaslattól eltérő ellátásának indokolt esetekben való engedélyezésére.
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 234/2020. (III.13.) határozata
a projektmenedzsment feladatok ellátásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a közgyűlésnek az
alábbi döntés meghozatalát:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. úgy dönt, hogy 2020. május 1-jétől a pályázatok esetén a
projektmenedzsment és a szakmai feladatok kizárólag a
köztisztviselők
munkaköri
leírása
alapján
munkaköri
kötelezettségükként kerülnek ellátásra;
Határidő:
Felelős:

2020. május 1.
dr. Molnár Kata jegyző

2. felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. pont végrehajtása
érdekében szüntesse meg 2020. április 30. napjával a fennálló
célfeladat elrendeléseket és megbízási szerződéseket;
Határidő:
Felelős:

2020. április 30.
dr. Molnár Kata jegyző

3. döntési jogot ad a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak a
projektmenedzsment feladatok 1. pontban leírtaktól eltérő
ellátásának indokolt esetekben való engedélyezésére.
Határidő:
Felelős:

2020. május 1., illetve folyamatos
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2020. április
1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát egy álláshellyel - az
önkormányzati referens álláshellyel - csökkentse a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdésére tekintettel. A felmentési idő letelte után az
álláshely a Polgármesteri Hivatal létszámkeretéből kerüljön elvonásra. Javasolja továbbá,
hogy a Közgyűlés hívja fel a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és a létszámcsökkentést felmentéssel
hajtsa végre, valamint, hogy a Közgyűlés biztosítsa az álláshely megszüntetésével együtt járó
létszámcsökkentés pénzügyi fedezetét, továbbá kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjék a létszám-, valamint a személyi juttatás előirányzat-módosításnak a
költségvetési rendeleten történő átvezetéséről. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés kérje fel
a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentés elrendelésére tekintettel készítse elő a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a Közgyűlés soron következő
rendes ülésére.
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 235/2020. (III.13.) határozata
létszámcsökkentés elrendeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a közgyűlésnek az
alábbi döntés meghozatalát:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. 2020. április 1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal engedélyezett
létszámát egy álláshellyel - az önkormányzati referens álláshellyel
- csökkenti a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 229. § (1) bekezdésére tekintettel. A felmentési
idő letelte után az álláshely a Polgármesteri Hivatal
létszámkeretéből elvonásra kerül;
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. felhívja a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, a
létszámcsökkentést felmentéssel hajtsa végre;
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3. biztosítja az 1. pont szerinti álláshely megszüntetésével együtt
járó létszámcsökkentés pénzügyi fedezetét;
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Ács Rezső polgármester

4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjék a létszám-,
valamint a személyi juttatás előirányzat-módosításnak a
költségvetési rendeleten történő átvezetéséről;
Határidő:
Felelős:

2020. március 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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5. felkéri a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentés elrendelésére
tekintettel készítse elő a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását a Közgyűlés soron
következő rendes ülésére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 26.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: A jegyző asszony által elmondottakra tekintettel javasolja, hogy a
bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy ismerje el a Polgármesteri Hivatalban dolgozók
megnövekedett túlmunkavégzését és hívja fel a jegyzőt, hogy intézkedjen az elrendelt
rendkívüli munkaidő ellenértékének kifizetéséről, melynek fedezetét a tárgyévi
költségvetésben biztosítja, valamint, hogy hívja fel a jegyzőt, hogy a Közgyűlés soron
következő rendes ülésére készítse elő a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását, melyben figyelembe véve a megnövekedett túlmunkavégzést,
tegyen javaslatot a rugalmas munkaidő bevezetésére. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés
hívja fel a jegyzőt, hogy a megnövekedett munkavégzésre, valamint a koronavírus elleni
védekezés kapcsán kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben vizsgálja meg az otthoni
munkavégzés szabályozásának lehetőségét.
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 236/2020. (III.13.) határozata
a megnövekedett túlmunkavégzéssel kapcsolatos döntésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javasolja a közgyűlésnek az
alábbi döntés meghozatalát:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elismeri a Polgármesteri Hivatalban dolgozók megnövekedett
túlmunkavégzését és felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen az
elrendelt rendkívüli munkaidő ellenértékének kifizetéséről,
melynek fedezetét a tárgyévi költségvetésben biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2020. március 16., illetve folyamatos
dr. Molnár Kata jegyző

2. felhívja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés soron következő rendes
ülésére készítse elő a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, melyben figyelembe véve
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a megnövekedett túlmunkavégzést, tegyen javaslatot a rugalmas
munkaidő bevezetésére;
Határidő:
Felelős:

2020. március 26.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a jegyzőt, hogy a megnövekedett munkavégzésre,
valamint a koronavírus elleni védekezés kapcsán kihirdetett
veszélyhelyzettel összefüggésben vizsgálja meg az otthoni
munkavégzés szabályozásának lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a jegyzőt, hogy tegyen javaslatot a
Modern Városok Program keretében az önkormányzat számláján lévő pénzeszközök
elkülönítésére egy milliárd forint értékben a koronavírus következtében a kormány által
meghatározott költségek fedezetének biztosítására.
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 237/2020. (III.13.) határozata
a Modern Városok Program keretében az önkormányzat számláján
lévő pénzeszközök elkülönítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a jegyzőt, hogy
tegyen javaslatot a Modern Városok Program keretében az
önkormányzat számláján lévő pénzeszközök elkülönítésére egy
milliárd forint értékben a koronavírus következtében a kormány által
meghatározott költségek fedezetének biztosítására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 27.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: A költségvetéssel kapcsolatban szeretne pár dolgot ismertetni. A
tavalyi évi költségvetés napi 400 millió forintos hitelből működött. Jelenleg is van egy 800
millió forintos hitelkeretük, körülbelül 760 millió forint a mínusz az önkormányzat számláján.
Úgy gondolja, hogy ezt érdemes a bizottságnak tudnia. Nem áll jól az önkormányzat cash
flow-al. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nek jelenleg 17 millió forint ki
nem fizetett számlája van, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tavalyi évi vesztesége 30 millió
forint lesz, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. vesztesége 47 millió forint.
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Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vesztesége a tavalyi évben főleg az
óbecsei eladás miatt közel 130 millió forint. Ezzel indítják az idei évet. A táblázatos
költségvetéssel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a polgármester úr által beterjesztett
költségvetésben nem szerepelt egy forint sem közvilágításra, járdafelújításra és új parkoló
kiépítésére. Az általuk készített költségvetés több mint 100 millió forintot biztosít a
városüzemeltetésnek ezekre a költségekre. 10 millió forintot különítettek el egy szolidaritási
alapra, amelyet a gázrobbanás károsultjai számára lehetne felhasználni. Az épület statikailag
rendben van, de a költözés és a biztosítóval történő egyezkedés most zajlik, így biztos, hogy
szükségük lesz majd segítségre, mert mindent nem fog a biztosító fizetni. A legalacsonyabb
bérkategóriában lévő munkások esetében egy közel 10 százalékos béremelést tartalmaz a
költségvetési tervezetük, a cafeteria keretet pedig a maximumra emelték. A közepes
bérkategóriájúak esetében hat százalékos béremelést terveztek, és egységesen 10.000 forint
cafeteriat. Az önkormányzati intézményeknél is megtörtént ez az emelés a cafeteriával
kapcsolatban. Illés Tamás elnökhelyettes úrral végig részt vettek a tervezet elkészítésében.
dr. Molnár Kata jegyző: Próbált lobbizni azzal kapcsolatban, hogy maradjon meg a jelenleg
ismertetett módosítási tervezetben az államháztartáson kívülre adott egyéb támogatásoknak
a sora. Most ott nevesítetten szerepel cél. Már vetődött fel ezzel kapcsolatban probléma.
Folyamatosan hoznak a bizottságok és a közgyűlés is olyan döntést, amelyek más sorokon
szerepelnek, és amelyet nem tudnak könyvelni akkor, ha nem szerepel azon a soron
előirányzat, ahova a döntéshozók teszik. A bizottsági keretből támogatást nyújtanak a
bizottságok, valamint vállalkozói díj is kerül bele, amely a döntés után kerül a helyére. Ez
nem egy egységes felhasználású keret. A KT-Dinamic Kft. kapcsán például úgy döntött a
bizottság és a Közgyűlés is, hogy nem vállalkozói szerződés keretében kerül sor a feladat
ellátásra, hanem feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre. Ez azt jelenti, hogy egy másik
soron fog jelentkezni ez a kiadás. Ha az adott sor le lesz kötve két pontosan meghatározott
céllal, az azt fogja jelenteni, hogy azon a soron nem lesz semmi más ezen kívül, és a
pénzügyesek nem fogják ellenjegyezni ezt a szerződést, mert azon a soron nem lesz
előirányzat. Azt szeretné kérni, hogy ne legyen teljesen lekötve az a sor, mert bizottsági és
közgyűlési döntések alapján biztos, hogy szükség lesz előirányzatra. Azon a soron meg
kellene mondani, hogy mekkora összegben legyen az a két cél, ami rajta van, és ezen kívül
maradjon még ott egy bizonyos összeg, mert már most bajban vannak a KT-Dinamic Kft-vel.
A szerződést viszont meg kellene már kötni.
Bomba Gábor elnök: Nem lenne megoldás erre a problémára, ha a döntéshozó az adott
határozattal megmondaná ennek a helyét és a célját, és felhatalmaznák a pénzügyeseket?
dr. Molnár Kata jegyző: A jogszabály szerint a polgármester jogosult az előirányzat
átcsoportosításra. Így a Közgyűlésnek mindig kellene egy olyan döntést hoznia, hogy kéri a
polgármestert az átcsoportosításra. Az előbb említett esetben ez nem történt meg, és a
mostani anyag sem tartalmazza ezt.
Bomba Gábor elnök: Nem lehetne ezt a Közgyűlésről a bizottságra átruházni? Mert a
bizottság gyakrabban ülésezik.
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dr. Molnár Kata jegyző: Megvizsgálják, hogy van-e erre lehetőség. Véleménye szerint ez
költségvetés módosítás, és a költségvetés a Közgyűlés hatáskörében van. A bizottság tehet
javaslatot arra, hogy melyik sorra kerüljön át, de úgy gondolja, hogy a döntést a
Közgyűlésnek kell meghoznia.
Bomba Gábor elnök: Ezt most egyelőre így hagyná. Márciusban úgyis lesz egy rendes
Közgyűlés, addigra ki kellene találni valamit a problémára.
8. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében a szekszárdi négycsillagos konferencia
hotel megvalósításához szükséges támogatás biztosítására vonatkozó támogatási igény
benyújtásának jóváhagyására
(83. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott
osztályvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Aljegyző asszony ismertetné az előterjesztést.
dr. Nagy Csilla aljegyző: Támogatási igényről kellene ebben az esetben döntést hoznia a
Közgyűlésnek. A Modern Városok Program keretében szálláshelybővítéssel kapcsolatban
nyújtanák be ezt a támogatási igényt. Kaptak már ebben a körben támogatást előkészületi
munkákra, tanulmányi tervekre. Ennek a folytatása lenne a négycsillagos konferenciahotel
beruházáshoz a támogatási igénynek a benyújtása, amely 2,8 milliárd forintra irányulna.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a
polgármestert, hogy a bizottság által a Modern Város Programmal kapcsolatos
koordinációkra delegált személlyel együtt kérjen módosítást a minisztériumtól
háromcsillagos idős szálló létrehozására. Erre van lehetőség, és nagyon sok városban van
jelenleg Modern Városok Programmal kapcsolatos módosítás. Van olyan település, amely
utat épít, pedig az összeg más célra lett adva.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az elmondottak alátámasztására szeretné elmondani, hogy a
tavalyi évben jegyző asszony segítségével megnézték, hogy hány szálláshely van a városban.
Körülbelül 348 szálláshely van, amelyeknek megnézték a kihasználtságát is, amely 30
százalék körüli. Végignézték az országos adatokat is. Szekszárd város és Tolna megye az
országos összehasonlításban a legutolsó helyen lévő Borsod-Abaúj-Zemplén megyét éppen
csak megelőzi. Úgy gondolják, hogy ez a beruházás most nem aktuális, főleg a koronavírus
járvánnyal összefüggésben. 200 ember vár viszont most már idősek otthonában valamiféle
ellátásra. A város érdekét inkább ez szolgálná. Rengetegen dolgoznak külföldön. Az ő
szüleiknek nincs semmiféle ellátása sem. Szeretné kérni, hogy a hivatal ezzel foglalkozó
kollégái ezt átérezve tegyenek meg mindent azért, hogy az erre a programra adott pénzt át
lehessen csoportosítani egy nagyon hasznos és nagyon fontos területre.
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dr. Molnár Kata jegyző: Az idős szálláshely szociális célú fejlesztés lenne?
Bomba Gábor elnök: Nem feltétlenül. Apartmanok is lennének ebben a szállodában, orvosi
ellátással. Olyan lenne, mint egy szociális intézményben, de teljesen profitorientáltan is
működne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Vegyes rendszerű lenne.
Bomba Gábor elnök: Magasabb színvonalú szobák lennének, komolyabb ellátással, amely
abszolút piaci alapon is tud működni. Van több ilyen is, ami működik, de ebben a régióban
nincs ilyen. Nem mindenki szeretne szociális alapon idős otthonba menni. Remélik, hogy a
kettő tud egymás mellett rentábilisan működni. Hotel úgyis lesz a városban, ha megéri,
biztos, hogy fog ide jönni hotellánc. Próbált már tárgyalni hotelekkel is, de a város egyelőre
még nincs fókuszban náluk. Ha meglesz az M9-es, akkor véleménye szerint magától lesz ilyen
irányú fejlesztés.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Piaci alapon képes ez működni. Ha nincs piaci lába ennek a
beruházásnak, akkor gyakorlatilag halott dolog lesz. Ha semmi nem indokolja, akkor teljesen
felesleges erre a pénzt elkölteni.
Bomba Gábor elnök: Nem beszélve arról, hogy a mostani szállásadóknak sem kedvezne.
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 238/2020. (III.13.) határozata
a Modern Városok Program keretében a szekszárdi négycsillagos
konferencia hotel megvalósításához szükséges támogatás
biztosítására vonatkozó támogatási igény benyújtásának
jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Modern
Városok Program keretében a szekszárdi négycsillagos konferencia
hotel megvalósításához szükséges támogatás biztosítására vonatkozó
támogatási igény benyújtásának jóváhagyására” tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a
polgármestert, hogy a bizottság által a Modern Város Programmal
kapcsolatos koordinációkra delegált személlyel együtt kérjen
módosítást a minisztériumtól háromcsillagos idős szálló
létrehozására.
Határidő:

2020. március 27.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

9. napirendi pont:
Kérelem a Csokonai utca 11. sz. épülethez mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot, valamint a soron
következő hármat is tárgyalta a héten a Közlekedési Tanács. Az előterjesztésekben
feltüntették a Közlekedési Tanács javaslatait. Jelen előterjesztés esetében a Közlekedési
Tanács támogatta a mozgáskorlátozott tábla kihelyezését a kért parkolóhelyre.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 239/2020. (III.13.) határozata
mozgáskorlátozott tábla kihelyezéséről a Csokonai utcában
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, Csokonai u.
11. sz. lakos kérelmét és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Csokonai utca 9. sz.
társasház bejárata előtti 9 férőhelyes parkoló legszélső
parkolóhelyéhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Képviselői fogadóórán jelzett, forgalmi rendet érintő kérelmek
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: A 10. számú választókerület képviselője jelezte, hogy a
fogadóóráján több forgalmi rendet érintő kérdés is érkezett hozzá. Az kérés arra
vonatkozott, hogy egy 40 km/h-s sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre a Csatári és
Vitéz utca kereszteződésénél lévő, már egyébként ott lévő „Várakozni tilos” jelzőtábla
oszlopára. Ezen kívül gyalogos-átkelőhely létesítésére is tettek javaslatot szintén ennél a
kereszteződésnél a Csalogány utca felé. Kérték továbbá a lakók egy közlekedési tükörnek a
kihelyezését az Istifán Gödrének a Csatári utcai kereszteződéséhez. A Közlekedési Tanács a
közlekedési tükörnek a kihelyezését támogatta, illetve itt még az utca forgalmi rendjének a
vizsgálata során felmerült, hogy a Csatári utcának a Vitéz utcáig terjedő szakaszán eltérő a
sebességkorlátozásnak a szabályozása. Az egyik oldalon 30 km/h-s, míg a másik oldalon 40
km/h-s tábla van. A tanács javasolta, hogy ez kerüljön pontosításra, és mindkét oldalon 40
km/h-s tábla kerüljön kihelyezésre.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az Ady Endre utca parkoló kialakításával kapcsolatban átadott
egy komplett anyagot. Szeretné megkérdezni, hogy ez az ügy hogyan áll?
dr. Varga András osztályvezető: Ezekről a kérdésekről a költségvetés elfogadását követően
lehet beszélni.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 240/2020. (III.13.) határozata
a képviselői fogadóórán beterjesztett forgalmi rendet érintő
javaslatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.1 pontjában kapott
felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a X. számú választókerület
képviselői fogadóóráján előterjesztett, a város forgalmi rendjének
módosítására irányuló lakossági kérelmeket és az alábbi döntéseket
hozza:
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1. nem járul hozzá 40 km/h-s sebességkorlátozó tábla
elhelyezéséhez a Csatári és Vitéz utca kereszteződésénél
kihelyezett „Várakozni tilos” jelzőtábla oszlopára.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. nem tartja indokoltnak gyalogos átkelőhely létesítését a Csatári
u.-Vitéz u. kereszteződésében, ezért az erre irányuló kérelmet
elutasítja;
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Istifán gödre utcánál
található 30 km/h-s sebességkorlátozó táblát cserélje ki 40 km/hs sebességkorlátozó táblára.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki közlekedési
tükröt a Csatári utcában, az Istifán gödre utcai kereszteződéssel
szemben.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Kérelem a Dr. Hirling Ádám utca 15. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri az osztályvezető urat, hogy
ismertesse a Közlekedési Tanács álláspontját.
dr. Varga András osztályvezető: A Közlekedési Tanács támogatta a kérelmet.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 241/2020. (III.13.) határozata
mozgáskorlátozott tábla kihelyezéséről a Dr. Hirling Ádám utcában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.1 pontjában kapott
felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a Szekszárd, Dr. Hirling
Ádám u. 15. sz. lakos kérelmét és felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek
részére fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Dr. Hirling Ádám u.
15. sz. társasház bejárata előtti parkoló legszélső parkolóhelyéhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
A Kiskadarka utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Ebben az esetben egy lakossági kérelem érkezett a
hivatalba a Kiskadarka utca forgalmi rendjével kapcsolatban. Ennek a kérelemnek több része
volt. Sok szülő a Kiskadarka utcán megközelítve teszi ki a gyermekét a magánóvodánál,
illetve ott áll meg a Kiskadarka 5. számú ingatlan melletti közterületen, ahol különböző
közműveknek az aknái vannak elhelyezve, így az a terület nem parkolónak lett kialakítva. A
kérelmező ezért kérte, hogy korlátozza azon a területen a bizottság valahogyan a megállást.
A kérelmező javasolta forgalomlassító küszöböknek a kihelyezését is. A hivatal és a
Közlekedési Tanács megvizsgálta a benyújtott kérelmet és javaslatot, és a Közlekedési Tanács
ez alapján azt javasolta, hogy az utca elején található „Megállni tilos” tábla kerüljön
kihelyezésre a Mérey utcai kereszteződéshez, mert jelenleg egy kicsit félreérthető. Ha valaki
megáll a tábla előtt, akkor jelenleg nem igazán lehet megbüntetni. A Kiskadarka utca 5.
számú ingatlan melletti közterületen fizikai akadállyal kellene a tanács szerint
megakadályozni azt, hogy a gépjárművek ezt a területet várakozásra használják. A tanács
javaslatot tett arra is, hogy az utcában kerüljön megvizsgálásra további parkolóhelyek
kialakításának a lehetősége. Az utca nyugati oldalán akár négy-öt parkolóhelyet is ki lehetne
alakítani, amelyet igazából most is arra használnak a lakosok, csak most kitaposott, zöld
terület, amelyet lehetne esetleg normalizálni. A fekvőrendőrök kihelyezését a tanácsadó
testület nem javasolta.
Bomba Gábor elnök: Ha valaki nyit egy óvodát, nem kell parkolóról gondoskodnia?
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dr. Varga András osztályvezető: Ez egy hátsó bejárat igazából, mert a Mérey utca felől is
meg lehet közelíteni ezt az óvodát.
Bomba Gábor elnök: Csak azért kérdezte, hogy nincs-e ilyen általános szabály.
dr. Varga András osztályvezető: Ez eredetileg nem óvoda volt. Funkcióváltás esetén az
építési hatóság előírja parkolóhelynek a létesítését vagy megváltását.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ebben az esetben csak megváltást lehet, mert ott nincs hely.
dr. Varga András osztályvezető: Egy bizonyos körzeten belül kell létesíteni a parkolót. A
parkoló megváltásból befolyt összeget az önkormányzatnak elvileg parkoló létesítésére
kellene fordítania.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az eredeti határozati javaslathoz képest lenne módosítási
javaslata. Nagyon jónak tartja, ha a „Megállni tilos” tábla kihelyezését és 90 fokkal történő
elfordítását. Javasolja, hogy kerüljön kihelyezésre egy 30 km/h-s sebességkorlátozó tábla is.
Az egész Mérey utcára vonatkozik egy 40 km/h-s sebességkorlátozás, az egész utcában tilos a
megállás is, de rendszeresen megállnak ott az autósok. Kaotikus a helyzet folyamatosan. A
Kiskadarka utcán se járda, se semmi. Ez egy szűk utca, de az édesanyák az ötös BMW-vel úgy
veretnek ott, mint az autópályán. Ha már fekvőrendőr nem tehető ki oda, akkor a
sebességkorlátozó tábla mindenképpen indokolt, és ez a tábla 30 km/h-s legyen.
Bomba Gábor elnök: A Közlekedési Tanácsnak két tagjai is itt van az ülésen. Szeretné
megkérdezni az ő véleményüket a javaslattal kapcsolatban.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ez olcsóbb megoldás lenne egyébként, mint egy fekvőrendőr.
Adott esetben a 20 km/h-s korlátozást is el tudná képzelni. A szerbiai tapasztalatai alapján
iskolai zónáknál mindenhol 20 km/h-s korlátozás van. Extrém esetben még 10 km/h-s
táblával is találkozott Novi Sad környékén.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Ez a kérdés szóba került a tanács ülésén. Ha
bemennek abba az utcába, akkor felkanyarodni tényleg öt vagy 10 km/h-s sebességgel lehet
csak, és a végére lehet begyorsulni 30 km/h-ra.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A parkolók esetében minden esetben a zöld betonos megoldást
javasolná. Ez könnyen javítható is, és olcsóbb is.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A tanács nem tartotta szükségesnek a sebességkorlátozó
táblának a kihelyezését.
dr. Varga András osztályvezető: Olyan szempontból tényleg indokolt lehet, hogy a Mérey
utcában alacsonyabb sebesség van, mint ebben a kis utcában.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Kanyarodni sem lehet ott nagy sebességgel.
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dr. Varga András osztályvezető: Lehet, hogy inkább visszafele közlekednek magasabb
sebességgel.
Illés Tamás elnökhelyettes: A sebességkorlátozó táblának a kihelyezése pár ezer forint
lenne, viszont a lakókat megnyugtatná.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra az Illés Tamás
elnökhelyettes által megfogalmazott kiegészítéssel együtt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 242/2020. (III.13.) határozata
a Kiskadarka utca forgalmi rendjéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.1 pontjában kapott
felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a Szekszárd, Kiskadarka
utca forgalmi rendjének módosítására irányuló lakossági kérelmet és
az alábbi döntéseket hozza:
1. nem járul hozzá „Megállni tilos” közlekedési tábla – alatta
járművek elszállítására figyelmeztető kiegészítő tábla kihelyezéséhez a Kiskadarka u. 5. épület melletti közterületre,
helyette felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy valamilyen fizikai
korláttal (virágláda, láncos oszlop) akadályozza meg a járművek
várakozását.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Bomba Gábor elnök
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. nem támogatja forgalomcsökkentő küszöbök kihelyezését az
utcában.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az utca elején található
„Megállni tilos” közlekedési táblát közvetlenül a Mérey utcai
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kereszteződéshez, 90 fokkal elfordítva helyezze ki, valamint
helyezzen ki 30 km/h-s sebességcsökkentő közlekedési táblát;
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg további
parkolóhelyek kialakítását az utcában és javaslatát terjessze a
bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2020. április 15.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Az elmúlt években alkalmazott pályázati felhívás alapján
került előkészítésre az idei évben is a közcsatornával nem rendelkező ingatlanosok részére a
támogatási konstrukció. Szerepel benne az igénybevételnek a módja, valamint az alapelvek
is. Gyakorlatilag egy háromoldalú megállapodás alapján jutnának hozzá azok a
magánszemélyek, akik elnyerik a támogatást. Tehát nem közvetlenül a magánszemély
részére lenne kifizetve a támogatási összeg, hanem az E.R.Ö.V Zrt., az önkormányzat és a
támogatott között egy háromoldalú megállapodás alapján kerülne sor erre. Ennek az az
indoka, hogy az E.R.Ö.V Zrt. által megbízott alvállalkozó végzi ezeket a munkákat, és a
támogatási összeggel csökkentett díjat kell csak a támogatottnak megfizetnie a vállalkozó,
illetve az E.R.Ö.V Zrt. felé. Az előterjesztés tartalmazza, hogy melyek azok az alapfeltételek,
amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy valaki jogosult lehessen erre a támogatásra. A
költségvetési tervezetben 1.651.000 forint szerepel ezen az előirányzaton, így az
előterjesztést ez alapján készítették el. Ha évközben úgy látják, hogy jelentősen emelkedik a
kérelmezők száma, akkor esetleg lehet majd erre az előirányzatra átcsoportosítani.
Egyébként eddig nem volt jellemző a magas kérelemszám. Az előterjesztés mellékleteként
csatoltak egy nyilvántartást azokról az ingatlanokról, amelyek esetében műszakilag
rendelkezésre áll a csatorna az utcában, csak valamilyen oknál fogva nem kötöttek rá.
Jelenleg 123 ilyen ingatlan van. Ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai lehetnek a
potenciális pályázók, őket kell majd valahogyan megszólítani.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Eddig nem lettek még megszólítva?
dr. Varga András osztályvezető: Közvetlenül nem. A felhívást a honlapon és a Szekszárdi
Vasárnapban is meg szokták jeleníteni.
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Illés Tamás elnökhelyettes: Ezeknek az ingatlanoknak a 90 százalékában van gerincvezeték.
dr. Varga András osztályvezető: Itt mindenhol van. Akiknek műszakilag rendelkezésre áll a
csatorna, és nem kötnek rá, és nem is szippantanak, talajterhelési díjat kell fizetniük.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nagyságrendileg mekkora ez az összeg?
dr. Molnár Kata jegyző: Elég magas, több százezer forint. Sávosan került bevezetésre,
évenként emelkedett ez az összeg. Eleinte még nagyon alacsony volt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Be is jön ez az összeg?
dr. Molnár Kata jegyző: Ha nem is jön be az összeg, a kötelezettség az ingatlanon marad.
dr. Varga András osztályvezető: Lehet kötelezni az ingatlantulajdonosokat arra, hogy
rákössenek. A járási hivatalhoz vagy a kormányhivatal valamelyik főosztályához tartozik ez a
hatáskör. A kötelezéshez szükség van az üzemeltető felhívására is, így jelen esetben az
E.R.Ö.V Zrt-re. Persze kérdés lehet ennek a hatékonysága, mert sok ingatlantulajdonosnak
nem túl jó a szociális helyzete.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Először fel kellene hívni az ingatlantulajdonosoknak a figyelmét
arra, hogy van egy ilyen lehetőség.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor kellene a bírság.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha a jogszabály lehetővé teszi, akkor a talajterhelési
tartozást is el lehetne engedni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Minél humánusabb megoldás kellene.
dr. Molnár Kata jegyző: A kedvezményen lehet esetleg még operálni. A talajterhelési díjból
visszamenőleg kaphatnak esetleg kedvezményt. Ilyen megoldás van máshol is.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 243/2020. (III.13.) határozata
közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzat

Közgyűlésének
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Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a
közcsatornára történő rákötés 2020. évi támogatása pályázati
felhívását, pályázati adatlapját, az értékelés szempontrendszerének
dokumentációját. A Bizottság javasolja, hogy a pályázati felhívás
megjelenítését követően a Polgármesteri Hivatal célzottan keresse
meg azon ingatlantulajdonosokat, akik az előzetes nyilvántartás
alapján műszaki szempontból megfelelnek a pályázati felhívás
feltételeinek.
Határidő:
Felelős:

2020. március 26.
Bomba Gábor elnök

14. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd, 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezésére
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Az előterjesztésben igen részletesen leírták az
előzményeket. Ez egy hosszabb ideje húzódó ügy, amely 2012-ben kezdődött el. Ekkor kérte
először a kérelmező család, hogy az általuk már akkor is használt telekrésznek rendezze a
tulajdonjogi helyzetét az önkormányzat. A család ekkor vásárlási szándékkal lépett fel. A
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság meghatározott egy vételárat, amelyet a család sokallott, és
végül is nem került sor az adásvételre. Egy kisebb telekkorrekcióra került sor a teleknek a
nyugati oldalán. 2019-ben ismételten beadásra került egy kérelem a család részéről,
miszerint mégis csak szeretnék megvásárolni ezt a területet. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság az október 2-i ülésén tárgyalta meg ezt a kérelmet. Véleménye szerint a
választások közeledtével már nem akart a bizottság ebben a kérdésben állást foglalni. A
kérelmező most ismételten jelentkezett, hogy szeretné megvásárolni ezt a területrészt.
2012-ben még nem volt ÁFÁ-s az ingatlanértékesítés. Ekkor 5.000 forintban került
megállapításra a négyzetméter vételára. Ehhez képest most már eltelt nyolc év, így a
vételáron esetleg lehetne változtatni. A területet keresztezi az önkormányzat tulajdonában
lévő szennyvízcsatorna vezeték. Ha a bizottság hozzájárul a telek-kiegészítéshez, akkor
mindenképpen szolgalmi jogot kell majd bejegyeztetni az önkormányzat javára.
Csapláros László Károly bizottsági tag: A fényképfelvételen nem találta a 735-ös helyrajzi
számú ingatlant.
dr. Varga András osztályvezető: Az a kérelmezőnek a saját tulajdona.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Nem azt akarja megvenni?
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dr. Varga András osztályvezető: Nem, annak a teleknek a kiegészítéséről van szó.
Megmutatja a bizottsági tagoknak a felvételen, hogy hol található az említett terület.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Támogatná a területnek az eladását, mert úgy gondolja,
hogy ezt a területet nem igazán tudná az önkormányzat hasznosítani. Ezeken a területeken
10.000-15.000 forint körül mennek a négyzetméterek. 10.000 forintos vételárra tenne
javaslatot.
dr. Varga András osztályvezető: Értékbecslés mindenképp fog készülni.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Egy jelentős vállalkozóról van szó, de azt nem látta, hogy
milyen plusz összegeket tett le a városért.
dr. Mezei László bizottsági tag: Uniós támogatásból épített egy hatalmas csarnokot a Sport
utcában, amelyet nem tud hasznosítani.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De igen, minden működik.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal a
kiegészítéssel, hogy a vételár négyzetmétere 10.000 forint+ÁFA összegben kerüljön
meghatározásra.
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 244/2020. (III.13.) határozata
a Szekszárd 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet GVB
alcím 1. melléklet 1.1.4. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. fenntartja a 188/2012. (VI.12) GPB határozatban foglalt
álláspontját, miszerint hozzájárul a kérelemben foglalt
önkormányzati tulajdonban lévő területek értékesítéséhez az
Elter család részére (Elter Gábor, Elter Gáborné, Elter Balázs, 7100
Szekszárd, ……………..) az alábbi feltételekkel:


vételár: az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározottak
szerint, minimum 10.000,- Ft + Áfa/m2;
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a telekalakítással és az adásvétellel járó mindennemű költség
a vevőket terheli;
az ingatlan határán lévő támfal fenntartása, és annak költsége
megoszlik az Önkormányzat és a vevők között;
szolgalmi jog kerül bejegyzésre Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
javára
a
terület
alatt
húzódó
szennyvízcsatorna kapcsán;
a telekalakítás úgy történhet, hogy a Kadarka utcai présházak
mögött min. 1 m távolság (telekhatár kitűzés határozza meg a
pontos távolságot) a présházak kezelésének biztosítása végett
továbbra is önkormányzati tulajdon maradjon.
szükség esetén az Elter család biztosítja a présházak
megközelítését a saját területéről is.

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlanrészeket sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé,
mivel már nem szolgálják a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester

15. napirendi pont:
Sárpilis település könyvtárában bútorszerelés megrendelése
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy a
könyvtár számára a legkedvezőbb ajánlatot elfogadva engedélyezze a bizottság a
bútorszerelés megrendelését.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 245/2020. (III.13.) határozata
Sárpilis település könyvtárában bútorszerelés megrendeléséről
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. pontja 24.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. engedélyezi a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár számára, hogy
a legkedvezőbb árajánlatot elfogadva a bútorszerelést
megrendelje;
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény
vezetőjéhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

16. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök selejtezési kérelme
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: A bizottság a korábbi ülésén már foglalkozott ezzel az előterjesztéssel,
és azt a döntést hozta, hogy legyen csatolva az előterjesztéshez igazoló dokumentum is.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az igazolást a bizottság határozatára tekintettel csatolták
az előterjesztéshez. dr. Mezei László bizottsági taggal egyeztettek telefonon az előterjesztés
készítésekor.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 246/2020. (III.13.) határozata
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Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök
selejtezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város
tulajdonában a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. üzemeltetési
tevékenységéhez bérbe adott kis és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
dr. Molnár Kata jegyző

17. napirendi pont:
Javaslat az TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” program keretében „Útfejlesztés tervezés” elnevezésű projekt
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban – személyi változás miatt - új bíráló bizottsági tagok
kiválasztására
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri a megbízott osztályvezető
asszonyt, hogy ismertesse a bekövetkezett személyi változást, mert az előterjesztésből nem
derül ki, hogy kiknek a személyében következett be változás.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Elmondja, hogy a korábbi aljegyző asszony már nincs
a hivatalban. Eddig ő látta el a jogi és a közbeszerzési szakértelmet is. A közbeszerzési
szakértelmet ő látná el a jövőben, mert a végzettsége megvan hozzá, míg a jogi szakértelmet
dr. Nagy Csilla aljegyző asszony látná el.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja a döntés elhalasztását.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egyetért ezzel a javaslattal.
Bomba Gábor elnök: Mennyire sürgős a döntés ezzel az üggyel kapcsolatban?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Március 18-i határidő van erre.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint szükség van ennek a döntésnek az
átgondolására, és a megfelelő személynek a delegálására.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ha a bizottság a hétfői napon szeretne ülést
tartani, akkor az ülésre még a mai napon kell, hogy megküldjék a meghívót.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy március 17., kedd napján 9 órakor tartson a bizottság
egy rendkívüli ülést.
A bizottság tagjai 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a bizottság rendkívüli
ülésének időpontjára vonatkozó javaslatot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat az TOP-6.1.5-16
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés”
program keretében „Útfejlesztés tervezés” elnevezésű projekt tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárásban – személyi változás miatt - új bíráló bizottsági tagok kiválasztására” tárgyú
előterjesztés vonatkozásában a soron következő ülésén határozzon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 247/2020. (III.13.) határozata
a TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” program keretében
„Útfejlesztés tervezés” elnevezésű projekt tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban új bíráló bizottsági tagok kiválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat az TOP-6.1.5-16
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” program keretében „Útfejlesztés tervezés”
elnevezésű projekt tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban – személyi
változás miatt - új bíráló bizottsági tagok kiválasztására” tárgyú
előterjesztés vonatkozásában a bizottság soron következő ülésén
határoz.
Határidő:
Felelős:

2020. március 17.
Bomba Gábor elnök

Bomba Gábor elnök: A délután folyamán lesz egy együttes ülése három bizottságnak.
Szeretné, ha az együttes üléssel érintett bizottság tagjai megkapnák addigra a költségvetési
rendelet szöveges részének módosítására vonatkozó javaslatokat, valamint, ha van rá
lehetőség, akkor a mai ülésen az ebben a tárgyban hozott határozatokat is.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy a határozatok el lesznek készítve addigra.
Bomba Gábor elnök: Megköszöni mindenkinek a részvételt.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 11 óra 45 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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