SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-15/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. június 29. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Molnár Kata jegyző;
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
Balázs László kommunikációs asszisztens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető.
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. A napirendi pontok ki lettek küldve. Megkérdezi, hogy új napirendi pontra van-e
valakinek javaslata.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Javaslat városi díjak, elismerések adományozására” tárgyú szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Tájékoztatás könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról”
tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Kérelem ipari parki
ingatlan vételére” tárgyú, 157. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 157. számú előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat beszállítói
előminősítési rendszer kialakítására” tárgyú, 159. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 159. számú előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a
Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységgel kapcsolatos szerződések jóváhagyására” tárgyú,
160. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 160. számú előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat közgyűlési
döntés végrehajtására” tárgyú, 161. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 161. számú előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Tájékoztatás
diákmunka programról” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat az
önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti
működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításával kapcsolatos beszerzési
eljárás megindítására” tárgyú, szóbeli előterjesztést.

2
0629jkv

Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a
veszélyhelyzet alatt megkötött szerződésekhez kapcsolódó döntések és ügyletek
tekintetében átfogó jogi-gazdasági vizsgálat lefolytatására és a jogi képviselet ellátására”
tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása,
marketing kommunikációs szolgáltatások és feladatok ellátása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy az alábbi napirendi pontok esetében név szerinti
szavazással kell dönteni a zárt ülésen történő tárgyalásról:
- A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója;
- Javaslat a Fővárosi Törvényszéken 33.P.25.508/2015. szám alatt folyó kártérítés iránti
peres eljárás vonatkozásában az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi
ajánlata tárgyában;
- Tájékoztatás az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény
tárgyában;
- Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére;
- Tájékoztatás könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi
mérlegbeszámolója” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint
szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat a Fővárosi Törvényszéken
33.P.25.508/2015. szám alatt folyó kártérítés iránti peres eljárás vonatkozásában az ALFA
NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata tárgyában” napirendi pont tekintetében
a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
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Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Tájékoztatás az új fedett városi uszoda
kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában” napirendi pont tekintetében a zárt
ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse
Kft-ben lévő üzletrészének vételére” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A
név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Tájékoztatás könyvvizsgálói feladatok
ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról” napirendi pont tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
91. napirendi pont:
Javaslat városi díjak, elismerések adományozására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
2. napirendi pont:
Tájékoztatás könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
3. napirendi pont:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
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4. napirendi pont:
Javaslat a Fővárosi Törvényszéken 33.P.25.508/2015. szám alatt folyó kártérítés iránti
peres eljárás vonatkozásában az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata
tárgyában
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
5. napirendi pont:
Tájékoztatás az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény
tárgyában
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
6. napirendi pont:
Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
NYILVÁNOS ÜLÉS:
7. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elnökének meghallgatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Kovács Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke
8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c.
pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz
jóváhagyására
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
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10. 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
megindítása kapcsán meghívandó gazdasági szereplők körének meghatározására
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
11. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
12. napirendi pont:
A Szociális Központ igazgatójának kérelme
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Kérelem ipari parki ingatlan vételére
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Tájékoztatás diákmunkaprogramról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységgel kapcsolatos szerződések
jóváhagyására
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat közgyűlési döntés végrehajtására
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának
és szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításával
kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
18. napirendi pont:
Javaslat a veszélyhelyzet alatt megkötött szerződésekhez kapcsolódó döntések és ügyletek
tekintetében átfogó jogi-gazdasági vizsgálat lefolytatására és a jogi képviselet ellátására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
19. napirendi pont:
Javaslat beszállítói előminősítési rendszer kialakítására
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
20. napirendi pont:
Projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása,
marketing kommunikációs szolgáltatások és feladatok ellátása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök

A bizottság 16 óra 05 perctől 16 óra 49 percig zárt ülést tartott.
7. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elnökének meghallgatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Kovács Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy az egyesület elnöke felhívta telefonon, és jelezte, hogy
betegségre tekintettel nem tud részt venni a bizottság mai ülésén. Ha meggyógyul, akkor
keresni fogja, és ezt követően hívnák meg a bizottság soron következő ülésére. A napirendi
ponttal kapcsolatban határozatot nem fogalmaz meg.
A bizottság tagjai egyhangúlag tudomásul vették a tájékoztatást.
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8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c.
pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz
jóváhagyására
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés és az alaprajzok kiküldésre kerültek. Ezt a tervet egy
tervként elfogadná. Mivel az előző eljárás eredménytelen lett, ezért a tervezői oldalon
kellene még egy kicsit dolgozni. Így két további tervet szeretnének még bekérni. Az egyik
terv a pályázati minimumfeltételeknek felelne meg. Ez alapján csak azt kellene
megvalósítani, amit a pályázat minimálisan elvár. Kellene egy ilyen terv is, vagy legalábbis
egy alaprajz. A másik terv egy legalább 15 százalékkal kisebb területű alaprajz lenne, mert
túlságosan nagynak tartja a belterületet. Véleménye szerint nem sok ekkora óvoda és
bölcsőde van a városban. Ezt azért javasolja, hogy ne kerüljenek abba a hibába, mint a
legutóbbi közbeszerzési eljárásnál, ahol nem volt elegendő pénz ekkora négyzetméter
megvalósítására. Ha van még két másik terv, akkor az eljárásban elegendő lehet a pénz a
három terv közül valamelyikre. Természetesen örülnének neki, ha a pályázati pénzből
sikerülne ezt az alaprajzot kihozni. Szeretné, ha a mostani tervre bekérnének két indikatív
ajánlatot azoktól a szekszárdi kivitelezőktől, akik az előző, sikertelen eljárásban ajánlatot
tettek. Ők ismerik a helyszínt és a terveket is, így árban meg tudnák nézni, hogy ez a terv
túlzás-e, vagy pedig van rá elég forrás.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az óvoda és mini bölcsőde műszaki színvonala körülbelül megfelel
egy lakásnak a műszaki színvonalával. Szekszárdon 440.000 forint körül van most egy piaci
áru lakásnak a négyzetmétere. Ezt most ki kell vetíteni 900 négyzetméterre, amely
véleménye szerint nagyon mellé lett lőve. Úgy gondolja, hogy ekkora területre biztos, hogy
nincs szükség. Az elmondottakból kiindulva nagyjából meg lehet határozni az épületnek az
árát. Úgy gondolja, hogy a négyzetmétereken valamennyit spórolni kell, és ezt még egyszer
át kell gondolni. Nagyon sok a kihasználatlan terület, és rengeteg a közlekedő benne, ami
nem szolgálja a gyermekek fejlődését.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A látványterveken látni lehet, hogy óriási betonplacc
lesz a helyszínen. Jelen elképzelés szerint a parkoló a kertben épülne. Ha most úgyis
újratervezésről van szó, akkor lehet, hogy vissza kellene térni ahhoz a koncepcióhoz, hogy a
parkolókat ne vigyék be az óvoda területére. El kellene gondolkozni az árok elfedésének a
lehetőségén is. A terveken már kisebb lett a betonfelület, mint eredetileg lett volna, de még
így is nagyon nagy. Ennek az óvodának az egyik sajátossága, hogy gyönyörű szép zöld udvara
van, amelynek a jelentős részét ez a parkoló megszüntetné. Nem tudja, hogy ez műszakilag
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megoldható-e. A helyi rendelet azt írja elő, hogy lehetőség szerint telken belül kell
megvalósítani, de a helyi rendeleten lehet változtatni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: A helyi rendelet csak egy dolog, ezt pályázati
szemszögből is meg kell nézni.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Próbált utánajárni annak, hogy kell-e ekkora
négyzetméter nagyság, de azt a választ kapta, hogy ennyi helyiség szükséges ahhoz, hogy
minden előírásnak megfeleljen az épület.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Nem a helyiségekkel van gond, hanem a kiosztással. 80
négyzetméter folyosó véleménye szerint kicsit túlzás. Azt is meg kellene nézni, hogy szükség
van-e két melegítő konyhára kétszer két csoportnak. Az egyik 20, a másik 15 négyzetméter
lenne. Nem lehetne egy melegítő konyhával ellátni a bölcsiseket és az ovisokat? Óvodás
mindkét gyermeke, így tudja, hogy szükség van foglalkozási szobára is. Itt viszont nincs
betervezve. Hol fogják őket tanítani? Mert a tornaterem mindig foglalt az óvodákban, bár itt
csak négy csoport lesz, így lehet, hogy meg tudják oldani. Lát a tervekben 20 négyzetméteres
orvosi szobát. Meg kellene kérdezni azt is, hogy hányszor volt az orvos az óvodában. Évente
körülbelül egyszer megy az orvos az óvodába. Nem tudja, hogy kivel egyeztetett szakmailag a
tervező, de véleménye szerint azt is át kellene gondolni, hogy „óvodabarát”-e a kiírás. A
parkolóval kapcsolatos véleménnyel egyetért. Ha megoldható, akkor maradjon meg a
zöldterület.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat
és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázathoz a tervező által elkészült alaprajzot, helyszínrajzot,
vázlatrajzot egy lehetséges változatként fogadja el, egyúttal kérje fel a tervezőt
további két alaprajz elkészítésére a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása
érdekében. Javasolja, hogy a bizottság a további két terv vonatkozásában az
alábbiakról határozzon:
- az egyik terv a pályázati minimumfeltételeknek megfelelő alaprajzot
tartalmazzon;
- a másik terv egy legalább 15%-al kisebb területű alaprajz elkészítésére
vonatkozzon;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelenlegi tervek alapján kérjen be legalább
két indikatív ajánlatot a tervre 15 napos határidővel azoktól a szekszárdi
kivitelezőktől, akik az előző, sikertelen eljárásban ajánlatot tettek;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg hogy van-e lehetőség arra, hogy
a parkoló ne az óvoda területén kerüljön kialakításra, valamint arra, hogy vizsgálja
meg, hogy „óvodabarát” feltételek kialakítására van-e lehetőség.
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 293/2020. (VI.29.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001
azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című
pályázathoz tervező által elkészült alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz
jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. j)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
1. a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001
azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című
pályázathoz a tervező által elkészült alaprajzot, helyszínrajzot,
vázlatrajzot egy lehetséges változatként elfogadja, egyúttal felkéri
a tervezőt további két alaprajz elkészítésére a közbeszerzési
eljárás eredményes lezárása érdekében. A bizottság a további két
terv vonatkozásában az alábbiakról határoz:
 az egyik terv a pályázati minimumfeltételeknek megfelelő
alaprajzot tartalmazzon;
 a másik terv egy legalább 15%-al kisebb területű alaprajz
elkészítésére vonatkozzon;
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelenlegi tervek alapján
kérjen be legalább két indikatív ajánlatot a tervre 15 napos
határidővel azoktól a szekszárdi kivitelezőktől, akik az előző,
sikertelen eljárásban ajánlatot tettek;
Határidő:
Felelős:

2020. július 14.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg hogy van-e
lehetőség arra, hogy a parkoló ne az óvoda területén kerüljön
kialakításra, valamint arra, hogy vizsgálja meg, hogy „óvodabarát”
feltételek kialakítására van-e lehetőség.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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9. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Ez az előterjesztés a járdák felújításával kapcsolatos. A bizottságnak
javaslatot kell tenni járdafelújításra. Az alábbi járdák felújítását javasolja a bizottság:
 Rákóczi utca 51-79 sz előtti járda
 Arany János utca Domus körüli része;
 Kapisztrán utca;
 Szakály Ferenc utca;
 Fáy András utca 4-24;
 Flórián utca (Idesüss pékségtől a börtönig terjedő része);
 Wosinsky ltp. 1-3;
 Csap utca déli oldal;
 Bocskai utca.
Ez a sorrendiséget is jelentené a bizottság számára, mert nyilván befolyásolja a pályázati
összeg a bizottságot. Annak érdekében, hogy megtudják, hogy mi mennyibe kerül, be
kellene kérni ezekre a járdákra indikatív ajánlatokat a KÉSZ Kft-től, az Alisca Bau Zrt-től és a
ProWolf Kft-től. Ezt követően kellene dönteni arról, hogy a pályázat lebonyolításához
szükséges műszaki ellenőr és közbeszerzési eljárás költsége kerüljön beépítésre a pályázati
költségvetésbe, valamint, hogy a saját forrás összege kerüljön elkülönítésre a jövő évi
költségvetésben. Az igényelt támogatás összeget lehet tudni?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: 50 millió forint. Viszont, ha teljesen előlröl kell,
hogy kezdjék az árajánlatkérést, akkor ezt a pályázatot nem fogja tudni benyújtani az
önkormányzat. Július 10. napja a benyújtási határidő, ami a jövő hét. A városüzemeltetéstől
bekérték, hogy melyek azokat az utcák vagy járdák, amelyeket javítani kellene. A KÉSZ Kft.
küldte meg egyébként, hogy milyen ajánlatuk lenne. Ehhez a pályázathoz közgyűlési
határozat kell, mert önerőt igényel. Ha most kezdenek még el az ajánlatokat bekérni, akkor
ebből jövő héten nem lesz pályázat.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A korábbi lakossági igényeket is figyelembe vették a
járdák meghatározásakor. Az önkormányzatnak pedig a KÉSZ Kft. a szerződő partnere.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Egy dolog, hogy bekérnek az új javaslatokra
ajánlatokat. De ez alapján a műszaki ellenőrzésre is kell, hogy kérjenek ajánlatot, amellyel
szintén megy még tovább az idő.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Nem lehetne határidő hosszabbítást kérni a
koronavírusra hivatkozva?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nem.
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Bomba Gábor elnök: 10-éig meg kell mondani az utcákat?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Konkrétan be kell írni az összeget.
Bomba Gábor elnök: Az összeget be tudják írni.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Nem tudják. Konkrét ajánlattal kell, hogy
rendelkezzenek. Az ajánlat alapján lesz a kivitelezésre és a műszaki ellenőrzésre is egy
ajánlat, valamint még a közbeszerzési szakértőnek is lesz egy díja.
Bomba Gábor elnök: De az utcaneveket nem kell beleírni, csak az összegeket?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: De bele kell írni. A pályázatban szerepelnie kell a
járdának helyrajzi számmal együtt. Le kell nyilatkozni azt is, hogy nem építési
engedélyköteles tevékenység lesz ez. Ezt vagy hatósággal fogják tudni lenyilatkoztatni vagy
egy tervezővel, de ez is a július 10-i dátumhoz kapcsolódik. Mindent kell tudniuk ahhoz,
hogy az összes kért dokumentumot július 10. napjáig be tudják nyújtani.
Bomba Gábor elnök: Ebből a bruttó 71 millió forintból kellene kiválasztani a járdákat?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ha a teljes összeget szeretnék megpályázni, akkor 50
milliót.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Maga a támogatás 50 millió forint. 50 százalékos
önerőt kell, hogy hozzárakjon az önkormányzat a pályázathoz. Az összköltségvetés a járdák
kivitelezéséből, a műszaki ellenőrzésből és a közbeszerzési díjból fog összeállni. Ennek a
háromnak az összege, amelyet most még tudnak, hogy mennyi, a fele támogatás lesz, a
másik fele pedig önerő.
Illés Tamás elnökhelyettes az üléstermet elhagyja 17 óra 05 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nyert az önkormányzat 10 millió forintot külterületi utaknak a
rendezésére. Tóth doktor úr tanyájáig sikerült kiépíteni egy olyan útszakaszt, amely
eredetileg szegélyburkolatok közötti aszfaltburkolat lett volna. Most ebből szegélyburkolat
nem készült. Az aszfaltburkolat így-úgy elkészült. Ki határozza meg, hogy milyen utak
kerülnek ilyenkor felújításra. Egyébként a Rövidvölgyben és a Hosszúvölgyben lakások
vannak tízesével, ahova semmiféle út nem vezet. Lehet, hogy ez a 10 millió forint arra az
útszakaszra ment el, amit az előbb említett? Ebben az esetben nagyon ideges lesz, mert ők
ezt annak idején megszavazták, hogy elkészüljön. Ugyanúgy a KÉSZ Kft. készítette volna.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ez a pályázat akkor zajlott, amikor ő a hivatalhoz
került. Ez tavaly nyári pályázat. 2019 augusztusában kellett ezt a pályázatot beadni. Ez az
úgynevezett zártkerti pályázat, amelyben nemcsak útfelújításról van szó, hanem kutaknak a
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felújításáról is. A 10 millió forint ebből a két tételből jön össze. Ebben az esetben is
pontosan be kellett jelölni helyszínrajzon, hogy melyik út kerül felújításra.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De ki találja ezt ki?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az akkori döntéshozók. Az előterjesztéshez
visszatérve elmondja, hogy a beadott számokkal ő már számolgatott. Bruttó 71,8 millió
forint lenne a járdafelújítás. Ehhez jön még a közbeszerzési szakértői díj, valamint a
műszaki ellenőrzés. Ez utóbbi esetben előzetesen egy százalékkal számolt. Ezek így együtt
bruttó 73-74 millió forintot tennének ki.
Bomba Gábor elnök: Nem tudnak még valamit megcsinálni?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Pár nap múlva ül a Közgyűlés. Sok ajánlatot már nem
tudnak beszerezni.
Bomba Gábor elnök: Járdákon kívül még valami mást nem lehetne esetleg?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy csak egy dologra lehet pályázni
egyszerre.
Bomba Gábor elnök: A pályázat alcímében belterületi út, járda és híd szerepel. Véleménye
szerint akkor bármit írhatnak.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Kérdés, hogy belterületi úttal kapcsolatban van-e
bármilyen ajánlat.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy parkolóra van csak ajánlat, de az nem
számít.
Bomba Gábor elnök: Ez nem jó hír. Ebből tanulságként levonható, hogy össze kell rakni
azokat a helyeket, amelyeket fel szeretnének újítani a jövőben, és ajánlatokat is kell
bekérni ezekre, hogy egy esetleges pályázatkor ne menjen el erre az idő.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kivitelező a KÉSZ Kft., nem?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Nem, ez még csak egy indikatív ajánlat.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Közbeszerzési eljárásra fog sor kerülni.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Szekszárd Megyei Jogú Város járda felújítása 2020” címmel
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” kiírt pályázati felhívás szerinti c.) Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása alcélra, az alábbi járdák felújítására:
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- Csap utca déli oldal;
- Csokonai utca (Mikes utca és Holub utca közötti szakasz) déli oldal;
- Kurucz utca;
- Csokonai utca 7-9 sz. előtti járda;
- Csokonai utca 11-13 sz. előtti járda;
- Rákóczi utca 51-79 sz előtti járda;
- Dózsa Görgy utca járda;
- Béla király tér börtön előtti járda;
- Kadarka ltp 7-10 sz előtti járda;
2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy a pályázat lebonyolításához
szükséges műszaki ellenőr és közbeszerzési eljárás költsége kerüljön beépítésre a
pályázati költségvetésbe, valamint a saját forrás összege kerüljön elkülönítésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság a járda kivitelezési költségét bruttó
71.858.189 forintban javasolja megállapítani a Közgyűlésnek;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron következő ülésén
ismertesse a kapcsolódó költségeket;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezzen be indikatív árajánlatokat az
alábbi járdák felújítására vonatkozóan a KÉSZ Kft-től, az Alisca Bau Zrt-től és a
ProWolf Kft-től:
- Arany János utca Domus körüli része;
- Kapisztrán utca;
- Szakály Ferenc utca;
- Fáy András utca 4-24;
- Flórián utca (Idesüss pékségtől a börtönig terjedő része);
- Wosinsky ltp. 1-3;
- Bocskai utca.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 294/2020. (VI.29.) határozata
az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szekszárd Megyei Jogú
Város járda felújítása 2020” címmel pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
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támogatására” kiírt pályázati felhívás szerinti c.) Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása alcélra, az alábbi járdák felújítására:
• Csap utca déli oldal;
• Csokonai utca (Mikes utca és Holub utca közötti szakasz)
déli oldal;
• Kurucz utca;
• Csokonai utca 7-9 sz. előtti járda;
• Csokonai utca 11-13 sz. előtti járda;
• Rákóczi utca 51-79 sz előtti járda;
• Dózsa Görgy utca járda;
• Béla király tér börtön előtti járda;
• Kadarka ltp 7-10 sz előtti járda;
Határidő:
Felelős:

2020. július 2.
Bomba Gábor elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön arról, hogy az 1.) pont
szerinti pályázat lebonyolításához szükséges műszaki ellenőr és
közbeszerzési eljárás költsége kerüljön beépítésre a pályázati
költségvetésbe, valamint a saját forrás összege kerüljön
elkülönítésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésében. A bizottság a járda kivitelezési
költségét bruttó 71.858.189 forintban javasolja megállapítani;
Határidő:
Felelős:

2020. július 02.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron
következő ülésén ismertesse a kapcsolódó költségeket;
Határidő:
Felelős:

2020. július 02.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezzen be indikatív
árajánlatokat az alábbi járdák felújítására vonatkozóan a KÉSZ Kfttől, az Alisca Bau Zrt-től és a ProWolf Kft-től:
• Arany János utca Domus körüli része;
• Kapisztrán utca;
• Szakály Ferenc utca;
• Fáy András utca 4-24;
• Flórián utca (Idesüss pékségtől a börtönig terjedő része);
• Wosinsky ltp. 1-3;
• Bocskai utca.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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10. 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
megindítása kapcsán meghívandó gazdasági szereplők körének meghatározására
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: A másik konzorciumi partnertől nem kaptak egyetlen egy javaslatot
sem.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Küldött több javaslatot is, de ezt még le kellett,
hogy egyeztessék, és végül egyetlen egy lehetséges ajánlattevő jöhet szóba a javaslatból, a
Molya Perfekt Kft., amely cég szekszárdi. Meg kellett, hogy vizsgálják, hogy a javasolt cégek
tevékenységében szerepel-e az a tevékenység, amelyre meg szeretnék hívni őket, valamint,
hogy a cégek között ne legyen olyan kapcsolat, amely kizáró ok lenne.
Bomba Gábor elnök: A bizottság három gazdasági szereplőre tenne javaslatot, az Alisca
Bau Zrt-re, a KÉSZ Kft-re és a ProWolf Kft-re.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Öt gazdasági szereplőt kell meghívni.
Bomba Gábor elnök: Ők ezt a hármat szeretnék javasolni, de a Közgyűlés üléséig lehet,
hogy tesz még valaki javaslatot.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez nem közgyűlési hatáskör.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Hívják meg a Duna Aszfalt Kft-t.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság döntsön a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út,
parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával és töltésátjáróval és fedett pihenőhely
építése” tárgyban, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők köréről az alábbiak szerint:
- Molya Perfekt Kft.;
- Alisca Bau Zrt.;
- KÉSZ Kft.;
- ProWolf Kft;
- Duna Aszfalt Kft.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság döntsön az előterjesztés szerinti gazdasági és pénzügyi
alkalmassági előírások közbeszerzési Ajánlattételi felhívásba történő beépítéséről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 295/2020. (VI.29.) 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 megindítása kapcsán meghívandó
gazdasági szereplők körének meghatározására
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 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út,
parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával és
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban, a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők
köréről az alábbiak szerint:
• Molya Perfekt Kft.;
• Alisca Bau Zrt.;
• KÉSZ Kft.;
• ProWolf Kft;
• Duna Aszfalt Kft.
Határidő:
Felelős:

2020. június 29
Bomba Gábor elnök

2. dönt az előterjesztés szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági
előírások közbeszerzési Ajánlattételi felhívásba történő
beépítéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Bomba Gábor elnök

11. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
17
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(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: A bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta már párszor a
véleményét. Látta, hogy jött egy olyan előterjesztés, amely arra tesz javaslatot, hogy az
ügyvezető lemondása ne kerüljön elfogadásra.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az előterjesztésben nem az szerepel, hogy ne legyen
elfogadva a lemondás. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Közgyűlés hozott egy
döntést, amely szerint ez a szerződés semmis. Ezt a döntést tiszteletben tartják, de ebben
az esetben az ügyészséghez kell majd fordulni, az ügyész keresetet fog benyújtani, majd a
bíróság ki fogja mondani, hogy mit gondol erről a tényállásról. Addig viszont van itt egy
gazdasági társaság, aminek valahogyan működnie kell. Ezt tetézi az, hogy az ügyvezető
lemondott. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van ez a társaság, és addig valamit
kell kezdeni ennek a cégnek a működésével. Ahhoz, hogy ez a társaság működni tudjon,
vannak függő kérdések, amelyekről dönteni szükséges. Az egyik az ügyvezető kérdésköre,
mert az ügyvezető lemondott az ügyvezetői megbízásáról. Ebben az esetben két
lehetőséget biztosít a Polgári Törvénykönyv. Az egyik lehetőség szerint megszűnik az
ügyvezető jogviszonya, ha új ügyvezető kerül megválasztásra. A másik verzió szerint, ha a
gazdasági társaságnak az érdeke azt szolgálja, akkor a bejelentéstől számított 60 nappal
meg lehet hosszabbítani az ügyvezető megbízatását, amelynek az ügyvezető köteles eleget
tenni. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló törvény előírja, hogy háromtagú
felügyelő bizottsággal kell, hogy rendelkezzen a cég. Amíg nem tudják, hogy a szerződés
semmis, addig ezzel a helyzettel is kell valamit kezdeni. A harmadik kérdéskör a
könyvvizsgáló személyével kapcsolatos. Szintén egy eldöntendő kérdés, hogy legyen-e
könyvvizsgáló. A határozati javaslat tudomásul veszi a szerződés semmissé nyilvánítását,
tehát rögzítve van benne a Közgyűlésnek az a döntése, hogy történt egy ilyen állásfoglalás,
de a végső döntést ezzel kapcsolatban a bíróság tudja kimondani. Addig viszont van egy
függő helyzet, és bizonyos kérdésekről dönteni kell.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Milyen átfutási idővel kell számolni a bíróság döntésével
kapcsolatban? Ha 60 nappal meghosszabbítják az ügyvezető megbízatását, akkor nyernek
két hónapot.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Számolni kell azzal is, hogy most lesz ítélkezési szünet a
bíróságon. Úgy gondolja, hogy 60 nap alatt nem kerül erre sor.
dr. Varga András osztályvezető: Igazából kevesebb, mint 60 napról van szó, mert június 15.
napjával mondott le az ügyvezető.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Megnézte az érkeztető bélyegzőt, amely szerint június 8án kapta ezt meg a hivatal, és a bejelentéstől kell ezt a 60 napot számítani.
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Bomba Gábor elnök: A 60 nappal történő meghosszabbításra tesz javaslatot. A
könyvvizsgálót nem javasolja tovább terhelni, úgyis tartozik az önkormányzatnak egy szép
összeggel.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Felügyelő bizottsági személyekre tesz javaslatot a
bizottság?
Bomba Gábor elnök: Neki most jelenleg nincs javaslata.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: A Pénzügyi Bizottság tehetne erre javaslatot. Fel
kellene erre hívni a bizottságot.
Bomba Gábor elnök: Erre nem lehet kötelezni a Pénzügyi Bizottságot. Javasolja, hogy a
bizottság a „Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása” tárgyú
előterjesztés „B” jelű határozati javaslatát javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra azzal, hogy
a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottsági tagok személyére a bizottság ne tegyen javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 296/2020. (VI.29.) határozata
a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Szekszárdi Meliorációs
Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása” tárgyú előterjesztés
„B” jelű határozati javaslatát javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra
azzal, hogy a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottsági tagok
személyére a bizottság nem tesz javaslatot.
Határidő:
Felelős:

2020. július 02.
Bomba Gábor elnök

12. napirendi pont:
A Szociális Központ igazgatójának kérelme
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy arról van szó, hogy a Szociális Központ vezetője
megkereste az önkormányzatot azzal, hogy folytatódjon legalább még az idei évben a
szociális étkeztetés dobozos formában, nem pedig az éthordós kivitellel, ahogy korábban. A
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Gazdasági Igazgatóság kiszámolta ennek a költségét, amely év végéig 1,2 millió+ÁFA lenne,
de az ÁFÁ-t az önkormányzat vissza tudja igényelni. Napi 70 adagról van szó.
Bomba Gábor elnök: Ezt indokoltnak tartja, mert még nem múlt el minden veszély, és főleg
az idősek a veszélyeztetettek.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Nem tudja, hogy honnan történik a beszállítás, de, ha azt
mondják, hogy év végéig szükség van erre a doboz mennyiségre, akkor lehet, hogy le
lehetne csippenteni valamekkora összeget a dobozok árából. Véleménye szerint 10
százalékkal lehetne csökkenteni ezt az összeget, ha vállalnak egy év végéig tartó
kötelezettséget a beszállító felé. Ettől függetlenül egyetért a kérelem támogatásával, de
ennek utána lehetne azért nézni.
Bomba Gábor elnök: Ki adja a dobozt?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Kölyökmenza, akik eleve ebbe adagolják ki az ételt.
Bomba Gábor elnök: Akkor erre sok ráhatása nincs az önkormányzatnak. Az eredeti
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 297/2020. (VI.29.) határozata
egyszer használatos dobozokban történő szállításról a Szociális
Központ által ellátott szociális étkezésnél
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. egyetért azzal, hogy a Szociális Központ a szociális étkezést 2020.
év második félévében, az újkoronavírus járványveszély miatt
egyszer használatos dobozban szállítsa;
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Bomba Gábor László elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatról az intézményfenntartó
társulást és az intézmény vezetőjét tájékoztassa, illetve, hogy a
következő előirányzat módosításkor a többletköltséget építse be
az intézmény és az önkormányzat költségvetésébe.
Határidő:

2020. július 31.
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Felelős:

dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Kérelem ipari parki ingatlan vételére
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés egy kicsit későn érkezett, ezért arra kéri dr. Varga
András osztályvezető urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.
dr. Varga András osztályvezető: Gyakorlatilag konkrét döntés nem születne a bizottság
részéről. Ezt az ingatlant az értékhatár miatt versenyeztetési eljárás keretében tudná
értékesíteni az önkormányzat, amelyre érkezett egy vételi ajánlat. A bizottság a
határozatban felkérné a hivatalt arra, hogy készítse elő a felhívás tervezetét, és terjessze
majd be a bizottság elé, valamint, hogy készítsen egy forgalmi értékbecslést.
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 298/2020. (VI.29.) határozata
az Ipari Parkban található ingatlanok értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Solkid Kft-nek
a szekszárdi 6008/52 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelmét és
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közgyűlés 103/2017.
(IV.27.) számú, továbbá 321/2018. (X.25.) számú határozata
alapján – figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendeletben foglaltakra – készítse elő a Szekszárd,
Ipari Parkban található 6008/13, 6008/19, 6008/51 és 6008/52
hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó részletes pályázati
felhívást, melynek keretében készíttessen az ingatlanokra
forgalmi értékbecslést;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati felhívást
jóváhagyás végett terjessze a bizottság elé.
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Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Tájékoztatás diákmunkaprogramról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné jelezni, hogy nagyon nagy az igény. A Közgyűlés döntésekor
20-20 főt kértek mindkét hónapra. Pénteken már 30-30 főt jeleztek mindkét hónapra az alig
egy napja meghirdetett felhívásra érkező igények alapján, amelyet szeretne utólag
jóváhagyatni. 100 százalékos támogatottságú a diákmunka. Egyébként még több igény
érkezett ennél, de többet nem mernek bevállalni, mert értelmes munkával szeretnék ellátni
a gyerekeket. Így 30-30 főt jeleztek végül a kormányhivatalnak, és ezt szeretné utólag
jóváhagyatni a 20-20 fő helyett.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a diákmunkaprogramról szóló tájékoztatást
fogadja el, és támogassa a diákmunkaprogramban foglalkoztatottak létszámának mindkét,
július-augusztus hónapokra 30-30 főre történő megemelését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 299/2020. (VI.29.) határozata
a diákmunkaprogramról szóló tájékoztatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a diákmunkaprogramról
szóló tájékoztatást elfogadja, és támogatja a diákmunkaprogramban
foglalkoztatottak létszámának mindkét hónapra, július ésaugusztus
hónapokra 30-30 főre történő megemelését.
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Bomba Gábor elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységgel kapcsolatos szerződések
jóváhagyására
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Az egyik szerint
június 30. napjával kifizetésre kerülnek a kiadói csoportnak a tagjai. Ebben az esetben ők
nem vállalnák egy következő számnak az elkészítését. A csoport tagjai akkor vállalnák a
következő heti számnak az elkészítését, ha nem időarányosan, hanem lapszámarányosan,
azaz a megbízási díjuknak az egynegyedéért lennének megbízva ezzel. Ebből a két
lehetőségből kell, hogy válasszanak. Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá, hogy … az
Önkormányzat szerződést kössön a Szekszárdi Vasárnap szakmai feladataihoz kapcsolódóan
a kiadói tevékenység ellátása tárgyában, 2020. június 30. napi véghatáridővel, a határozat
mellékletei szerinti tartalommal. Javasolja továbbá, hogy a bizottság kérje fel a
polgármestert a szerződés aláírására, és köszönje meg ………………. a Szekszárdi Vasárnap
kiadói feladataival kapcsolatban a veszélyhelyzet során ellátott tevékenységét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 300/2020. (VI.29.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységgel kapcsolatos
szerződések jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja, hogy ……………… az Önkormányzat szerződést kössön
a Szekszárdi Vasárnap szakmai feladataihoz kapcsolódóan a kiadói
tevékenység ellátása tárgyában, 2020. június 30. napi
véghatáridővel, a határozat mellékletei szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Ács Rezső polgármester

2. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester

3. megköszöni ……………..-nek a Szekszárdi Vasárnap kiadói
feladataival kapcsolatban a veszélyhelyzet során ellátott
tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Ács Rezső polgármester
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16. napirendi pont:
Javaslat közgyűlési döntés végrehajtására
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben a nyilvánossággal kapcsolatos szerződésről és
beszerzési eljárásról van szó. Vagy arról döntenek, hogy a nyilvánosságra kiírnak egy új
beszerzési eljárást, vagy pedig a beszerzési eljárás végeredménye szerint a nyertes
ajánlattevővel, a Radio Antrittal köt szerződést az önkormányzat. Ő a „B” változatot
javasolja.
dr. Molnár Kata jegyző: Közli, hogy hibázott a Közgyűlés ülésén. Emiatt került bele a
határozati javaslatba az első pont, a Közgyűlés döntésének a megerősítése, mert a közgyűlési
ülésen rosszul értette a felolvasott határozati javaslatot. A Közgyűlés valóban azt a döntést
hozta, hogy visszavonja azt a döntést, de nem hozhatta volna, mert a hatásköre szerint azt a
bizottság vonhatja vissza. Emiatt javasolja ezt a döntést most megerősíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 301/2020. (VI.29.) határozata
közgyűlési döntés végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
139/2020. (IV.3.) határozatának visszavonására vonatkozó
döntését megerősíti;
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019 (XII.23.) szóló
rendeletében 1. mellékletének a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság (GVB) 1. pontja 27. pontjában felhatalmazás alapján
dönt a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai
üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátására” tárgyban
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás
keretében az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel, a Rádió
Antritt Kft.-vel való szerződés létesítéséről;
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Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Ács Rezső polgármester

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

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester

4. felhívja a polgármestert a költségvetési rendeletben a szükséges
átcsoportosítások végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

A költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Ács Rezső polgármester

17. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának
és szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításával
kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság döntsön a közgyűlési felhatalmazás
alapján meghozott 206/2020. (III.9.) számú bizottsági határozat azonnali végrehajtásáról és
a beszerzési eljárás azonnali megindításáról. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban elkészült a
felhívás, és megvan az ajánlattevői kör is. Határidőnek június 30. napját javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 302/2020. (VI.29.) határozata
az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat
gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső
szakértővel történő átvilágításával kapcsolatos beszerzési eljárás
megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága dönt a közgyűlési
felhatalmazás alapján meghozott 206/2020. (III.9.) számú bizottsági
határozat azonnali végrehajtásáról és a beszerzési eljárás azonnali
megindításáról.
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Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat a veszélyhelyzet alatt megkötött szerződésekhez kapcsolódó döntések és ügyletek
tekintetében átfogó jogi-gazdasági vizsgálat lefolytatására és a jogi képviselet ellátására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság döntsön arról, hogy a veszélyhelyzet alatt
megkötött szerződésekhez kapcsolódó döntések és ügyletek tekintetében az átfogó jogigazdasági vizsgálat lefolytatására és a jogi képviselet ellátására a BODNÁR Ügyvédi Irodát
(7624 Pécs, Hungária u. 47.) kéri fel. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a
polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására és a költségvetésben a szükséges fedezet
átcsoportosítására. Határidőnek június 30. napját kéri megállapítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 303/2020. (VI.29.) határozata
a veszélyhelyzet alatt megkötött szerződésekhez kapcsolódó
döntések és ügyletek tekintetében átfogó jogi-gazdasági vizsgálat
lefolytatásáról és a jogi képviselet ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. dönt arról, hogy a veszélyhelyzet alatt megkötött szerződésekhez
kapcsolódó döntések és ügyletek tekintetében az átfogó jogigazdasági vizsgálat lefolytatására és a jogi képviselet ellátására a
BODNÁR Ügyvédi Irodát (7624 Pécs, Hungária u. 47.) kéri fel;
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására és a
költségvetésben a szükséges fedezet átcsoportosítására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester
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19. napirendi pont:
Javaslat beszállítói előminősítési rendszer kialakítására
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést már januárban kidolgozták, de most
küldte be a bizottság elé. Most is volt olyan napirend, hogy ajánlattevői kört kellett, hogy
meghatározzon a bizottság. Szeretnének egy adatbázist kialakítani regisztrációval annak
érdekében, hogy könnyen lehessen kiválasztani a meghívásra kerülő gazdaság szereplőket.
Ezzel kapcsolatban kidolgoztak egy kérdőíves formát, valamint a benyújtandó
dokumentumokat is. Később lehet ezt még finomítani, de ez most arra elég, hogy el
tudjanak ezzel indulni. Az előterjesztés ennek a rendszernek a bevezetéséről szólna.
Egyeztetett az informatikusokkal is, akik azt mondták, hogy nincs akadálya annak, hogy
augusztusig elkészítsék ezt az űrlapot.
dr. Molnár Kata jegyző: Acégkapus megoldással kapcsolatban egyeztetett az Informatikai
Osztály vezetőjével, aki arról tájékoztatta hogy ezt nem biztos, hogy a javasolt határidőre
meg tudják oldani.
Bomba Gábor elnök: Megnézik, hogy meg tudják-e oldani technikailag. Ha nincs
ügyfélkapu, akkor valakinek ezt kell nézegetnie.
dr. Molnár Kata jegyző: A regisztráció generálni fogja a nyilvántartást. Ha nem lehet
megoldani a cégkapus elképzelést, akkor esetleg az is szóba jöhetne, hogy egy aláírt, hiteles
nyilatkozatot kellene benyújtani, amelyben a cég képviselője nyilatkozik arról, hogy a
regisztrációt ő nyújtotta be.
Bomba Gábor elnök: Ez azért bonyolultabb, mert a saját adatait össze-vissza babrálhatja.
Ha valaki átírja az adatait, akkor kiesik a beszerzési eljárásból. Az ügyfélkapu lenne
véleménye szerint a legjobb megoldás. Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 304/2020. (VI.29.) határozata
a beszállítói előminősítési rendszer kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. és 1.27.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
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1. a beszerzési eljárások ajánlattevői köre kiválasztásának
megkönnyítése érdekében beszállítói előminősítési rendszert hoz
létre;
Határidő:
Felelős:

2020. június 29.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendszer informatikai
hátterét alakítsa ki úgy, hogy a regisztráció 2020. augusztus 21.
napján elindulhasson.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 21.
dr. Molnár Kata jegyző

20. napirendi pont:
Projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása,
marketing kommunikációs szolgáltatások és feladatok ellátása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. döntsön arról, hogy 2020. július 02. napjától a pályázatok esetében a
projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság
biztosítása, marketing kommunikációs szolgáltatások elvégzését a Szekszárdi
Turisztikai Nonprofit Kft-től szerzi be;
2. hívja fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a szükséges beszerzési eljárások
lebonyolítására;
3. adjon döntési jogot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak a feladatok leírtaktól
eltérő ellátásának indokolt esetekben való engedélyezésére.
Ennek volt már előzménye egy felmérés elkészítésével kapcsolatban, amely még nem
történt meg.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez az új pályázatokra vonatkozna?
Bomba Gábor elnök: Minden olyan pályázatra, amely még nincs lekötve, amelyre nincs
még szerződés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 305/2020. (VI.29.) határozata
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a projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt
nyilvánosság biztosítása, marketing kommunikációs szolgáltatások és
feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. döntsön arról, hogy 2020. július 02. napjától a pályázatok esetében
a projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt
nyilvánosság biztosítása, marketing kommunikációs szolgáltatások
elvégzését a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft-től szerzi be;
2. hívja fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a szükséges
beszerzési eljárások lebonyolítására;
3. adjon döntési jogot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak a
feladatok 1.) pontban leírtaktól eltérő ellátásának indokolt
esetekben való engedélyezésére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 02.
Bomba Gábor elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 40 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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