SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-24/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. szeptember 07. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Dési Ildikó közbeszerzési referens;
Letenyei Hédi közbeszerzési referens;
Jantner Lászlóné SZEKÖF tag;
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója;
Török Andrea.

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
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Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a szekszárdi iskolák
takarításának biztosítására” tárgyú, 270. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 270. számú írásbeli 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 „Bolhapiac
megrendezésével kapcsolatos kérelem” tárgyú, 271. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 271. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „Az új, fedett városi
uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában a teljesítésigazolás
jóváhagyásáról” tárgyú, 272. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 272. számú írásbeli 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 „Nettó egy- és
hárommillió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezése a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. mosogatógép beszerzésére” tárgyú, 273. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 273. számú írásbeli 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 „Szekszárdi Civil
Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú, 274. számú írásbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 274. számú írásbeli 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 „Zöldtárs Alapítvány
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme” tárgyú, 275. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 275. számú írásbeli 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 „Nettó egy- és
három-millió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezéséről a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. számára” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Közétkeztetéssel
kapcsolatos adatkérés” 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 „Koronavírus járvány
esetleges második hullámával kapcsolatban felmerülhető önkormányzati intézményi
költségek” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az „Egyebek”
napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel 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.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános 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 „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai
és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által
kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
(267. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
2. napirendi pont:
Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(274. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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3. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(275. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Bolhapiac megrendezésével kapcsolatos kérelem
(271. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi iskolák takarításának biztosítására
(270. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
6. napirendi pont:
Az új, fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában a
teljesítésigazolás jóváhagyásáról
(272. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
7. napirendi pont:
Nettó egy- és hárommillió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezése a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. mosogatógép beszerzésére
(273. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Nettó egy- és három-millió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezéséről
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. számára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
9. napirendi pont:
Közétkeztetéssel kapcsolatos adatkérés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
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10. napirendi pont:
Koronavírus járvány esetleges második
önkormányzati intézményi költségek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök

hullámával

kapcsolatban

felmerülhető

11. napirendi pont:
Javaslat „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárásban az eljárás eredményének megállapításáról
(264. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
12. napirendi pont:
Javaslat „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019 iktatószámú
támogatói okirat szakmai programjában nevesített, temetői feltáró útjának, útépítési és
közvilágítási engedélyes terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv
készítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
megindítására
(268. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
13. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az „E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22 kV
közcélú légvezeték keresztmetszet növelés Tolna1 vonalon” tervhez
(265. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat „Szolgáltatói szerződés VIIR ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználás” tárgyában
I.G.SOFT Kft-vel történő megkötésére
(266. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia kérelme
(269. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
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16. napirendi pont:
Beszámoló a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők
kiosztásáról
(263. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
17. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai
és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által
kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
(267. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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 460/2020. (IX.7.) határozata
a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és
járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiírandó közbeszerzési eljárás
megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és
bontómunka, és járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok
ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által
kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
közbeszerzési dokumentumait az előterjesztésben szereplő
tartalommal, továbbá dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
Bomba Gábor elnök

2. a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és
járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása”
tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiírandó
közbeszerzési eljárásban a meghívásra kerülő gazdasági szereplők
körét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Ásatárs Kulturális, Régészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(6000 Kecskemét, külterület 0161/3)
2. Pannon-Invenio Régészeti Kft. (7634 Pécs, Sárkánytorok 1.)
3. Salisbury Régészeti Kft. (2040 Budaőrs, Víg utca 57.)
4. Ex Voto Régészeti Kft. (1188 Budapest, Határ utca 64. 1.)
5. Régész Kereskedelmi, Kulturális és Régészeti Szolgáltató Kft.
(6763 Szatymaz, III. kerület Tanya 242/B)
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 18.
dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(274. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja a kérelem támogatását és a
közterület-használati díj elengedését.
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 461/2020. (IX.7.) határozata
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a Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága a közterületek használatáról szóló 4/2019.
(II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi Civil Kerekasztal Önkéntesek
Napja elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(275. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja a kérelem támogatását és a
közterület-használati díj elengedését.
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 462/2020. (IX.7.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Zöldtárs Alapítvány
Autómentes Nap elnevezésű, kerékpáros felvonulás lebonyolítása
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati
díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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4. napirendi pont:
Bolhapiac megrendezésével kapcsolatos kérelem
(271. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Beérkezett egy kérelem a bolhapiac új helyszínen való megrendezése
iránt. Ezzel kapcsolatban összeállított a Városrendészeti Osztály egy anyagot. A bolhapiaccal
kapcsolatban van egy hatályos rendelete az önkormányzatnak, amely rendelet szabályozza a
helyszínt is, mégpedig a 160 lakásos háztömb előtti területet. Van egy rendeletben elfogadott
időpont is, amikor ezt a bolhapiacot meg lehet rendezni.
Török Andrea kérelmező: Mi lenne az időpont?
dr. Varga András osztályvezető: Minden hónap első szombatja.
Török Andrea kérelmező: Nem lehetne inkább a második szombat? Ez az időpont közelebb
van a fizetéshez, és ez az árusoknak is jobb lenne.
Bomba Gábor elnök: Most csak ebben az időpontban lehet, később a Közgyűlés tud rendeletet
módosítani, és változtatni a szabályokon. Szeretné megkérdezni, hogy miért nincs bolhapiac,
ha van rá szabályozás.
dr. Varga András osztályvezető: Erre nem tud választ adni.
Bomba Gábor elnök: A kérelmet elő fogja terjesztetni a Közgyűlésre. A helyszín jó lenne
egyébként?
Török Andrea kérelmező: A rendeletben szereplő helyszínt elfogadhatónak tartja, csak sajnos
a Piactérre volt rakva eddig a bolhapiac, és olyan időpontba, ami nem volt jó senkinek, mert
nem is jött oda senki sem. Se árulni, se vásárolni. A mozi előtt jó lenne, csak az időponton
kellene változtatni.
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: A második szombatot azért szeretné a kérelmező, hogy
ebben a hónapban meg lehessen rendezni? Mert ebben a hónapban már nem lehet rendezni,
csak a Közgyűlés döntése után.
Török Andrea kérelmező: Mindegy számára, hogy ebben a hónapban kezdődik el, vagy a
következő hónapban.
dr. Varga András osztályvezető: 2010-ben, amikor elindult a használtcikk piac, akkor a
vásárhoz igazodott. Mindig a vásárt megelőző szombati napon került megtartásra a Garay
téren. Minden hónap második és negyedik szombatján. Később csökkent egy alkalomra.
Török Andrea kérelmező: A második és negyedik szombat lenne a legjobb.
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Bomba Gábor elnök: A díjtételekről lehet tudni valamit?
dr. Varga András osztályvezető: Az önkormányzati rendelet egyébként nemcsak a
használtcikk piacról szól, hanem az élelmiszerpiacról is. A rendelet függeléke tartalmazza a
díjtételeket. Korábban az önkormányzat állapította meg a díjakat, most az üzemeltető, de az
önkormányzattal egyeztetve. A közgyűlés határozatban fogadja el a díjtételeket, ezért nem
melléklet, hanem függelék. Az üzemeltetővel közösen kellene kialakítani a díjtételeket.
Török Andrea kérelmező: Korábban 1.000 forint volt három méter, de annak is, aki kisebb
helyen pakolt. Ezt az összeget nem biztos, hogy mindenki ki tudja termelni. A 400-500 forint
elfogadható lenne.
Bomba Gábor elnök: Sajnálja, hogy eddig nem volt bolhapiac. Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron következő rendes ülésére
készítse elő a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló tervezetet az alábbiak figyelembe vételével:
- a használtcikk piac ideje minden hónap második és negyedik szombatja legyen;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelet módosításának előkészítése során
vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel az egyeztetések érdekében.
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 463/2020. (IX.7.) határozata
a bolhapiac megrendezésével kapcsolatos kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a bolhapiac megrendezésével
kapcsolatos kérelmet megtárgyalta, és
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés soron következő
rendes ülésére készítse elő a vásárok és piacok tartásáról szóló
43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
tervezetet az alábbiak figyelembe vételével:
o a használtcikk piac ideje minden hónap második és
negyedik szombatja legyen;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelet módosításának
előkészítése során vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel az
egyeztetések érdekében.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
dr. Göttlinger István aljegyző
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5. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi iskolák takarításának biztosítására
(270. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy telefonon egyeztetett
a KLIK-el az előterjesztés kapcsán. A KLIK a közgyűlési döntésig megoldaná a beszerzést, csak
annyit kértek, hogy küldje át a hivatal a beérkezett ajánlatot. Volt kezdeményezés arra is, hogy
leüljön a két fél egy egyeztetésre a közös álláspont kialakítása érdekében.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Szeptember 1.-jétől idáig ki állja a teljesítést?
Bomba Gábor elnök: Az önkormányzat. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a vagyonkezelési szerződés módosítása tárgyában a Szekszárdi Tankerületi
Központtal az egyeztetési folyamat lefolytatásáról;
2. döntsön úgy, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló végleges döntés
meghozataláig a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési
intézmények étkezőjének takarításának biztosításáról a Szekszárdi Tankerületi
Központ gondoskodik;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Jól Kitakarítunk Kft. árajánlatát küldje meg a
Szekszárdi Tankerületi Központnak;
4. döntsön a 2020. szeptember 01. napjától 2020. szeptember 07. napjáig terjedő
időtartamra a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő az árajánlatban
nevesített köznevelési intézmények takarítási feladatainak ellátására vonatkozóan a
kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és egyben a polgármester felkéréséről a
szükséges dokumentumok aláírására vonatkozóan.
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 464/2020. (IX.7.) határozata
a szekszárdi iskolák takarításának biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a szekszárdi iskolák
takarításának biztosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és
1. dönt a vagyonkezelési szerződés módosítása tárgyában a
Szekszárdi Tankerületi Központtal az egyeztetési folyamat
lefolytatásáról
Határidő:

2020. szeptember 24.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

2. úgy dönt, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló
végleges döntés meghozataláig a Szekszárdi Tankerületi Központ
fenntartásában lévő köznevelési intézmények étkezőjének
takarításának biztosításáról a Szekszárdi Tankerületi Központ
gondoskodik;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Jól Kitakarítunk Kft.
árajánlatát küldje meg a Szekszárdi Tankerületi Központnak;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. dönt arról, hogy 2020. szeptember 01. napjától 2020. szeptember
07. napjáig terjedő időtartamra a Szekszárdi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő az árajánlatban nevesített
köznevelési intézmények takarítási feladatainak ellátására
vonatkozóan a kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és egyben
felkéri a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 10.
Bomba Gábor elnök
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Az új, fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában a
teljesítésigazolás jóváhagyásáról
(272. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Nem igazán egyértelmű számára, hogy
ezt miért a bizottságnak kell jóváhagynia, hiszen ez egy szerződéssel kapcsolatos.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Amikor a kiegészítő tájékoztatást tárgyalta a bizottság,
akkor nem döntött, hogy elfogadja-e a kiegészítést. A kiegészítő szakvéleményhez további
hiánypótlást nem kért a bizottság, de az elfogadásról sem döntött.
Bomba Gábor elnök: Jogilag teljesítve lett a szerződés?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A szakmai megfelelőségről nem tud nyilatkozni, de darabra
megvan.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Kettős érzése van ezzel a teljesítéssel kapcsolatban. Kifejezetten
bosszantó számára, hogy az aljegyző hölgy határozott ígéretet tett arra, hogy egy olyan
kérdéssor fog megjelenni a szakértőnél, amit ők állítottak össze. Ez majdhogynem teljesen
ugyanazt tartalmazta, amelyet a polgármester úr végül megírt, csak sokkal konkrétabb volt. Ez
a levél végül nem ment el, hanem az aljegyző asszony eredeti levele és egy jegyzőkönyvi
összesítő lett elküldve. De ezekből nem lehetett egyértelműen kihámozni azokat a konkrét
kérdéseket, amelyek szóba kerültek. Neki határozottan az a véleménye, hogy a szakértő úr
nem igazán teljesített jól, mert nem adott a kérdésekre egyértelmű választ. Ha a polgármester
úr ki akarja fizetni, azt neki kell eldöntenie.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a szakvélemény alkalmas-e arra, hogy a fontos dolgokat
eldöntse a nyomozó hatóság vagy az ügyészség? Véleménye szerint nem alkalmas erre.
Bomba Gábor elnök: Tehát a bizottság számára ez a szakvélemény nem tűnik alkalmasnak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Gazdasági emberként olvasta végig. A szakértő az összes
dokumentumot, ami elérhető volt számára, felfűzte egy regénybe. Hozzáadott érték nincsen,
gyakorlatilag egy naplót csinált. A 8.000 forintos óradíjat, amelyet a postára menet is
kiszámlázott, nem tartja megfelelőnek.
Bomba Gábor elnök: A szakvélemény jelen formában a bizottságnak nem elégséges, és a
következő ülésig küldenek még olyan kérdéseket, amelyeket fontosnak tartanak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha arra nem hajlandó válaszolni a szakértő, akkor
díjcsökkenést kérnek.
Bomba Gábor elnök: Nem tudja, hogy a bizottságnak kell-e elfogadnia a teljesítést. Szakmailag
maradtak még számukra nyitott kérdések. Azoknak a kérdéseknek a megválaszolását kérnék,
amelyeket egyszer már átküldtek. Nem tudja, hogy a polgármester úr a saját kérdéseire
megkapta-e a választ. Lehet, hogy érdemes lenne annak is utána nézni, hogy a polgármester
úr kérdéseire kapott-e a választ a hivatal. Javasolja, hogy a bizottság
1. az új, fedett városi uszoda kivitelezével kapcsolatos szakvéleményt jelen formában ne
tartsa elégségesnek, és hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság által feltett
kérdésekre kérje be a szakértőtől a konkrét válaszokat;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a polgármester által összeállított kérdésekre
érkezett válaszokat terjessze a bizottság soron következő ülésére elő.
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 465/2020. (IX.7.) határozata
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az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény
tárgyában a teljesítésigazolás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága
1. az új, fedett városi uszoda kivitelezével kapcsolatos szakvéleményt
jelen formában nem tartja elégségesnek, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a bizottság által feltett kérdésekre kérje be a
szakértőtől a konkrét válaszokat;
Határidő: 2020. szeptember 14.
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a polgármester által
összeállított kérdésekre érkezett válaszokat terjessze a bizottság
soron következő ülésére elő.
Határidő: 2020. szeptember 14.
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző
7. napirendi pont:
Nettó egy- és hárommillió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezése a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. mosogatógép beszerzésére
(273. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. engedélyezze a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft számára, hogy az A.MeCod Zrt-től
nettó 2.477.244 Ft összegben rendelje meg a mosogatógépet;
2. hívja fel az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft
ügyvezetőjéhez.
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 466/2020. (IX.7.) határozata
a nettó egy- és három-millió forint közötti kötelezettségvállalások
előzetes engedélyezéséről a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
mosogatógép beszerzésével kapcsolatban
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 31.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. engedélyezi a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft számára, hogy az
A.MeCod Zrt-től nettó 2.477.244 Ft összegben rendelje meg a
mosogatógépet;
Határidő: 2020. szeptember 07.
Felelős: Bomba Gábor László elnök
2. felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft ügyvezetőjéhez.
Határidő: 2020. szeptember 10.
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző
8. napirendi pont:
Nettó egy- és három-millió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezéséről
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. számára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jelezte, hogy
elkezdték felépíteni a sátoruszodát. Kiderült, hogy az évek alatt a szellőzőgép tönkre ment. A
belső ponyva is nagyon rossz állapotban van. Az építés nagyon sürgős, így a cég szerzett már
be erre ajánlatokat. A szellőztetőgép 1.260.000 forintba kerülne, a komplett belső a sátorba
pedig sajnos 2.500.000 forint+ÁFA. Ha ezzel késlekednek, akkor az uszoda felépítése is
késlekedni fog. A társaság költségvetésében ez az összeg nem szerepelt, így, ha a
későbbiekben szükség lesz rá, akkor keresni kell majd a költségvetésben erre megoldást.
Javasolja a kérelem támogatását.
dr. Mezei László bizottsági tag: Korábban tanulmányozták már a sátor bérleti viszonyait.
544.000 forint havonta. Vegyes tulajdonú sátorról van szó üzemeltetés ügyileg. Vannak ott
tulajdonosi szituációk, amelyekért bérleti díjat fizetnek, most pedig oda fognak beruházni.
Bomba Gábor elnök: Próbált a társaság bérletre is kérni ajánlatot, de jelenleg erre nincs
lehetőség, muszáj megvásárolni. Kérdés, hogy mihez kezdenek majd a későbbiekben ezzel.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint változtatni kellene a bérleti jogviszonyon.
Hiszen szerkezetileg, értékben átalakult a bérleti jog.
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Abban az esetben, ha ez korábban nem így volt. Ennek
utána kellene nézni, mert a belső ponyva, ami elhasználódott, az önkormányzaté volt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ő nem biztos ebben.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha nem az önkormányzaté, akkor plusz értéktényező
valóban, így nyilván le kell számítani a bérleti díjból.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. engedélyezze a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. számára, hogy
saját forrása terhére 1.260.000 forint értékben szellőzőgépet, 2.500.000 forint+ ÁFA
értékben belső ponyvát rendeljen;
2. hívja fel az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft
ügyvezetőjéhez;
3. hívja fel a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a döntés értelmében bekövetkező
értéknövekedésre tekintettel tegyen javaslatot a bérleti szerződés módosítására.
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 467/2020. (IX.7.) határozata
a nettó egy- és három-millió forint közötti kötelezettségvállalások
előzetes engedélyezéséről a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. számára
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 31.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. engedélyezi a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
számára, hogy saját forrása terhére 1.260.000 forint értékben
szellőzőgépet, 2.500.000 forint+ ÁFA értékben belső ponyvát
rendeljen;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor László elnök

2. felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez;
Határidő:

2020. szeptember 10.
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Felelős:

dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a döntés
értelmében bekövetkező értéknövekedésre tekintettel tegyen
javaslatot a bérleti szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

9. napirendi pont:
Közétkeztetéssel kapcsolatos adatkérés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Úgy tudja, hogy márciusban lejár a közétkeztetési szerződés. A következő
ülésre szeretnének kérni egy ütemezést arról, hogy mik a teendőik ezzel kapcsolatban annak
érdekében, hogy márciustól ne legyenek étkezés nélkül. Nyilván el kell, hogy indítsák az
eljárást, de kérdés, hogy van-e teendőjük a szerződéssel kapcsolatban is. Kell-e jelezni a
szállítónak, hogy nem tartanak igényt a szolgálataira? A beszerzési eljárásnak is van nyilván
valamilyen előkészítése. Ezekről szeretne egy ütemezést. Ha a következő ülés túl korai, akkor
lehet két hét múlva. Sokat nem tolna ezen a határidőn, mert a korábbi beszerzés is
szeptemberben kezdődött, és eltartott egy jó darabig.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Egyezetniük kell erről a közbeszerzési szakértővel, aki jövő
héten, kedden jön a hivatalba. Ezért szeretnék kérni a kéthetes határidőt. A szakértő
véleményére szükségük lenne ehhez.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint szükség lenne adatgyűjtésre az étkezéssel
kapcsolatban. Ki kellene deríteni, hogy a szolgáltató az elmúlt időszakban milyen sikert ért el
a diákoknál és tanároknál, illetve, hogy volt-e nagy mennyiségű ételrendelés. Ha készülne egy
ilyen anyag, amelybe be lennének vonva az intézményekből az érintett személyek, akkor
márciusban egy olyan anyag lenne a kezükben, amellyel konkrétan minősíteni tudják ezt a
szolgáltatást. Az ismeretei szerint a szolgáltatás fő baja az, hogy a gyermekek 35 százaléka nem
ismeri fel azt az ételt, amit eléjük tesznek. Nagyon nagy mennyiségű étel kerül a szemétbe.
Szinte 100 százalékban elmaradnak az ételhordós rendelések, amelyek több 100 adagot tettek
ki korábban. A klasszikus ételeken kívül a gyermekek nem hajlandóak elfogyasztani szinte a
tésztaféléket sem. Nyilván ennek van szociálpolitikai és családi háttere is. Éppen ezért lehet,
hogy érdemes lenne konkrét mérésekkel elé menni a döntésnek. Korábban Rácz Zoltán
képviselő úrral végeztek kutatásokat ezzel a témával kapcsolatban.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Döbbenetes szám jött ki arra a kérdésre, hogy mennyi élelmiszer
megy a szemétbe. 40 százalék körüli. Ez vérlázító.
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: Korábban volt lehetőség arra, hogy a szülők
bemehessenek, és megkóstolhassák az ételt. Utána ki kellett, hogy töltsenek egy kérdőívet. Ő
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maga is bement, és megkóstolta az ételt. Leírta az ételekkel kapcsolatos véleményét, amelyre
azóta is várja a választ.
dr. Mezei László bizottsági tag: Bay Attila abban az évben, amikor eladták ezt az intézményt,
3.750 adagot főzött, és 18 millió forint nyeresége volt a tevékenységének. A beruházás 600
millió forint volt, a bank fedezetként befogadta. A pécsi ügyvédi iroda eladást javasolt, amit
természetesen nem tudtak befogadni, mert Bay Attilát meg sem kérdezték. Az eladás előtt
270 millió forinttal feltőkésítette a polgármester úr a diákétkeztetést, majd nem sokkal később
megszavazta a Közgyűlés a kvóta emelést. Végtelenül fájdalmas a dolog. Egy ügyvéd dönti el
Pécsen, hogy Bay Attilát kihagyva el kell adni egymilliárd forintos forgalmú saját céget. A pécsi
ügyvédnek hét millió forintot fizettek ezért.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint nem arról kellene most beszélni, hogy miért került
ilyen helyzetbe a város. A szerződés lejár márciusban. Ha szerepel is benne hosszabbítási
lehetőség, nem biztos, hogy ezt meg kellene tenni. Mindenképpen szükség lenne egy új
eljárásra. Úgy kellene előkészíteni ezt az eljárást, hogy az önkormányzat saját cége ne essen ki
ebből az eljárásból. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen
egy ütemezést az önkormányzat teendőiről a 2021. márciusában lejáró közétkeztetési
szerződéssel kapcsolatban.
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 468/2020. (IX.7.) határozata
közétkeztetéssel kapcsolatos adatkérésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy készítsen egy ütemezést az önkormányzat teendőiről a
2021. márciusában lejáró közétkeztetési szerződéssel kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
dr. Göttlinger István aljegyző

10. napirendi pont:
Koronavírus járvány esetleges második
önkormányzati intézményi költségek
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök

hullámával

kapcsolatban

felmerülhető

18
0907jkv

Bomba Gábor elnök: A bizottság a korábban megküldésre kerülő táblázattal kapcsolatban
kérte a hivatalt, hogy dolgozza át, és egységesítse a számokat benne. Arra is szeretne választ
kapni a bizottság, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre a pandémia soron.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Függőben van a Tolnatáj Televízió szerződése. A cégnek a
számlája már itt van a hivatalban. Az első számla már 60 napon túli, lejárt számla. A Közgyűlés
határozata alapján ezt nem lehet kifizetni.
Bomba Gábor elnök: Ezt azért nem lehet kifizetni, mert a polgármester úr még mindig nem
írta alá a szerződést. Volt már erről bizottsági és közgyűlési döntés is. A Közgyűlés átruházta a
bizottságra azt a hatáskört, miszerint ki lehet választani a jogi képviselőt, aki ebben lép és tud
nyilatkozni is. Ez véleménye szerint két hónapja megtörtént már. Azóta nem lett aláírva a
szerződés. Ha ez a szerződés semmis, akkor az egész számla semmis lesz. Ha nem semmis a
szerződés, akkor meg van miről beszélni. Úgy érzi, hogy a döntés akadályoztatva van.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ez az a szerződés, ami most visszamegy a Közgyűlés elé.
Bomba Gábor elnök: A Közgyűlés átruházta a bizottságra az ezzel kapcsolatos hatáskört. A
szerződést akkor bekérik a következő ülésre, és tudnak róla dönteni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ez mind így van, ahogy elnök úr elmondta, de polgármester úr
visszaküldi a Közgyűlés elé. Szövegszerűen kéri elfogadni.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Neki ezzel csak az a problémája, hogy a polgármester úr a
számlákat már leigazolta. Ezért ők kénytelenek voltak befogadni. Ha a polgármester úr
leigazolta, hogy teljesített a cég, akkor ő nem küldheti vissza a számlát. Ketyeg a határidő, és
nekik a költségvetési törvény szerint 60 napon túli tartozást le kellene jelenteniük a
Közgyűlésnek. A legrégebbi számla már meghaladta a 60 napot.
Bomba Gábor elnök: Úgy érzi, hogy ez nem a bizottság miatt áll.
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen. Volt két szerződés, amelyről körülbelül egy időben
született döntés. Az egyik szerződés perfektuálódott, a másik szerződés viszont még nem
került aláírásra. Amikor felszínre került ez a történet, akkor polgármester úr úgy döntött, hogy
szövegszerűen kéri a megállapodás jóváhagyását a Közgyűléstől. Ennyit tud erről mondani.
Bomba Gábor elnök: Mekkora összeg van azon a soron?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Most kilenc millió forint körül van. 125 millió forint lett
elkülönítve, amikor elindult a veszélyhelyzet. Nem költötték el ezt a teljese összeget, hanem
visszavezették a főszámlára azért, hogy ne kelljen a folyószámlahitel kamatát fizetni arra a
részre. 40-50 millió forint maradt meg azon a számlán. Csak azt a közel 10 millió forintot
hagyták ezen a számlán, amelyet a vitatott számlák miatt ki kellene fizetni.
Bomba Gábor elnök: Most nincs pandémia. Megvannak már a mennyiségek, és forrás is van
rá ezek szerint. Milyen eljárást kell lefolytatni ehhez? Kell-e egyáltalán eljárás.
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dr. Göttlinger István aljegyző: Elvileg az értékhatárok itt is működnek, csak most egy különös
helyzet van, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz holnap. Ezt a táblázatot ő csak
tájékoztatásként hozta be a bizottság ülésére. Ebben a kérdésben még nem tud nyilatkozni.
Szó volt arról, hogy nézzék meg a piacot. Ezt a táblázatot azért készítette most el, hogy
homogenizálva legyenek benne az adatok. Egységes és azonos mennyiségű és minőségi
eszközök lesznek beszerezve. Tekintse ez az anyagot a bizottság csak tájékoztatásként, és
készítenek majd egy előterjesztést is. A pénzösszeget nem kell arra költeni, amire az adott
soron van címkézve. Elmondja, hogy jó két héttel ezelőtt vissza kellett, hogy állítsa a kötelező
kézfertőtlenítést. A mai naptól elrendelte a maszkviselést is. Következő lépésként lehet, hogy
a házasságkötéseknél is el kell, hogy rendelje a védőmaszk viselését. A portán le fognak rakni
egy kontingenst, amelyet a bejövő ügyfél felvehet, ha nincs maszkja, kifelé menet pedig
berakja egy dobozba. Ezeknek a maszkoknak a tisztíttatásáról gondoskodni fognak. Ennek lesz
költsége, de ez nem akkora horribilis összeg le.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint könnyítés lehet, ha a táblázatban szereplő
mennyiségeket elfogadják. Így már csak a beszerzési eljárásnak a módja és az időpontja marad
a kérdés.
dr. Göttlinger István aljegyző: Az ajánlatokat is behozzák majd a bizottság ülésére.
Folyamatosan érkeznek hozzájuk ajánlatok ezzel kapcsolatban.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez egy ütemezett vásárlás lesz?
dr. Göttlinger István aljegyző: Itt minden attól függ, hogy elrendel-e a kormány egy
egészségügyi veszélyhelyzetet. Ha el is lesz rendelve, véleménye szerint ez nem olyan lesz,
mint a múltkori.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ütemezett lesz?
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Ha beszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor, akkor
keretszerződést kellene kötni, amelyben egyedi megrendelés alapján lehet bizonyos
mennyiséget beszerezni. Mindig akkora mennyiséget lehetne így megvásárolni, amekkorára
szükség van.
dr. Göttlinger István aljegyző: Arra vannak felkészülve, hogy most más helyzet lesz.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a koronavírus járvány esetleges második
hullámával kapcsolatban felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről szóló
tájékoztatót fogadja el, és hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be indikatív
ajánlatokat a védőfelszerelésekkel kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 469/2020. (IX.7.) határozata
a koronavírus járvány esetleges második hullámával kapcsolatban
felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről
Szekszárd Megyei Jog Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága
1. a koronavírus járvány esetleges második hullámával kapcsolatban
felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről szóló
tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 1.) pontban foglaltak
alapján kérjen be indikatív ajánlatokat a védőfelszerelésekkel
kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
dr. Göttlinger István aljegyző

11. napirendi pont:
Javaslat „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárásban az eljárás eredményének megállapításáról
(264. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá, a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás eredményes lezárását;
2. állapítsa meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 30. A nettó ajánlati ár
589.765.432,- HUF.
3. állapítsa meg, hogy „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a fedezet rendelkezésre áll.
4. döntsön a 2. pont szerinti legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő nyertes
ajánlattevőként történő kihirdetéséről, és vele a szerződés megkötéséről. Az eljárást
lezáró határozat hatálybalépésének feltétele a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Kormány Rendelet szerinti, ún. folyamatba épített ellenőrzés
eredményeként a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes
Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részéről történő, az eljárás
jogszerűségét igazoló záró tanúsítvány kiállítása. A határozat a zárótanúsítvány
kiállításának napján lépjen hatályba.
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5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények és a
szerződés aláírása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
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 470/2020. (IX.7.) határozata
a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. jóváhagyja, a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárását.
2. megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Sz+C Stúdió
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd,
Tartsay Vilmos utca 30. A nettó ajánlati ár 589.765.432,- HUF.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor elnök

3. megállapítja, hogy „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a fedezet
rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor elnök

4. dönt a 2. pont szerinti legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő
nyertes ajánlattevőként történő kihirdetéséről, és vele a szerződés
megkötéséről. Az eljárást lezáró határozat hatálybalépésének
feltétele a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormány Rendelet szerinti, ún. folyamatba
épített ellenőrzés eredményeként a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságának
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részéről történő, az eljárás
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jogszerűségét igazoló záró tanúsítvány kiállítása. A határozat a
zárótanúsítvány kiállításának napján lép hatályba.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor elnök

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási
cselekmények és a szerződés aláírása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 10.
dr. Göttlinger István aljegyző

12. napirendi pont:
Javaslat „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019 iktatószámú
támogatói okirat szakmai programjában nevesített, temetői feltáró útjának, útépítési és
közvilágítási engedélyes terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv
készítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
megindítására
(268. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az ajánlattételi határidő ki van pontozva a
határozati javaslatban.
Bomba Gábor elnök: Szeptember 14. napját javasolja megállapítani.
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Szintén kellene egyeztetni a közbeszerzési
tanácsadóval, aki kedden jön a hivatalba. Szeretné a keddet megvárni. Tisztázni kellene, hogy
van-e lehetőség egybeszámításra vagy nincs, mert ennek fényében lehet, hogy közbeszerzési
eljárást kell majd lefolytatni.
Bomba Gábor elnök: Ez le van írva, erről megvan a közbeszerzési szakértőnek az írásos
nyilatkozata. Így szeptember 14. napját javasolja megállapítani.
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 471/2020. (IX.7.) határozata
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a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019
iktatószámú támogatói okirat szakmai programjában nevesített,
temetői feltáró útjának, útépítési és közvilágítási engedélyes
terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv
készítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKIKEDV/5-5/2019 iktatószámú támogatói okirat szakmai
programjában nevesített, temetői feltáró útjának, útépítési és
közvilágítási
engedélyes
terveinek
felülvizsgálatára,
engedélyezésére és kiviteli terv készítésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi
felhívását és dönt annak megindításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 2020.
szeptember 14. napjában határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor elnök

3. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő
gazdasági szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:







Geoplaner Kft, 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 2, (útépítési
tervek)
KÖZ-MEG-VILL Kft, 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A (közvilágítási
terv)
Péter-Bau Kft, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 39.
(közvilágítás)
PA-GA-WATT Mérnöki Iroda Kft, 7171 Sióagárd, Dózsa Gy. u. 13.
(közvilágítás)
Garamvölgyi László EV
JUHÁSZ-TERV Tervező Bt., 7100 Szekszárd, Puskás T. köz 2. (út,
közvilágítás)
Határidő:

2020. szeptember 07.
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Felelős:

Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 08.
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. szeptember 21.
dr. Göttlinger István aljegyző

13. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az „E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22 kV
közcélú légvezeték keresztmetszet növelés Tolna1 vonalon” tervhez
(265. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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 472/2020. (IX.7.) határozata
E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22 kV közcélú légvezeték
keresztmetszet növelés Tolna1 vonalon közcélú hálózat létesítéséhez
szükséges tulajdonosi nyilatkozat megadásáról
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 1.1.18.
pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva az E.ON
Mözs alállomás kapcsolódó 22 kV közcélú légvezeték keresztmetszet
növelés Tolna1 vonalon közcélú hálózat létesítése kapcsán felhívja a
polgármestert az engedélyezési eljárásban – a kártalanításra történő
igény fenntartása mellett - a tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidő:

2020. szeptember 15.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

14. napirendi pont:
Javaslat „Szolgáltatói szerződés VIIR ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználás” tárgyában
I.G.SOFT Kft-vel történő megkötésére
(266. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés elég későn került kiküldésre, így nem nagyon tudták
elolvasni a szerződéstervezetet. Ez a költség bekerült a költségvetésbe?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A második módosításba már igen.
Bomba Gábor elnök: Ha nem sürget a határidő, akkor a következő ülésre szeretnék
áttanulmányozni a szerződést.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Aki szeretné, annak be is tudják mutatni ezt a programot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Javaslat a VIIR Ingatlanüzemeltetési
szoftver felhasználására irányuló szolgáltatási szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés
vonatkozásában a bizottság soron következő ülésén határoz.
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 473/2020. (IX.7.) határozata
a VIIR Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló
szolgáltatási szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a VIIR
Ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználására irányuló szolgáltatási
szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés vonatkozásában a
bizottság soron következő ülésén határoz.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia kérelme
(269. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az újraváltási díjat kellene, hogy
elengedje a bizottság.
dr. Göttlinger István aljegyző: Tulajdonképpen saját bevételről mondana le a bizottság.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a H. parcella 18. sor 20. jelű kettős sírhelyre
vonatkozó - Bocsor Antal és Mikó György egykori plébánosok közös temetkezési helyének
újraváltási díjáról mondjon le.
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 474/2020. (IX.7.) határozata
…………. és ……….. egykori plébánosok temetkezési helyének
visszamenőleges megváltásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a H. parcella 18. sor 20. jelű
kettős sírhelyre vonatkozó - ………. és ………… egykori plébánosok közös
temetkezési helyének újraváltási díjáról lemond.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Bomba Gábor elnök

16. napirendi pont:
Beszámoló a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők
kiosztásáról
(263. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők
kiosztásáról szóló beszámolót fogadja el.
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság, hogy szükség szerint a
bizottság soron következő ülésére tegyék meg észrevételeiket az elszámolással
kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 475/2020. (IX.7.) határozata
a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt
strandbelépők kiosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt
strandbelépők kiosztásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 7.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság, hogy
szükség szerint a bizottság soron következő ülésére tegyék meg
észrevételeiket az elszámolással kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

17. napirendi pont:
Egyebek
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretne érdeklődni a hivatal felújításával kapcsolatban, amely
több mint 600 millió forintba került. Kellett, hogy számoljanak a tűz következményeivel is.
Ezzel a tűzzel kapcsolatban egy szekszárdi vállalkozónak az emberei kapcsolatban voltak. A
nyomozás Szekszárdról Budapestre került. Erős érdeklődését szeretné bejelenteni azzal
kapcsolatban, hogy hol tart a nyomozás, és mit állapított meg, mivel a helyreállítási munka
közel 100 millió forintba került.
dr. Göttlinger István aljegyző: Utánanéz ennek, mert ez új információ számára. A helybeliek
nem tudták megállapítani a tűz okát.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez a beruházás 270 millió forinttal indult. Nyolc szekszárdi pályázó
volt. Egyetlen egy ajánlat maradt, 470 millió forint értékben. A vége 640 millió forint lett. 270
millió forintról elmentek 640 millió forintra. Ezt véleménye szerint meg kellene vizsgálni.
dr. Mezei László bizottsági tag: A beruházás összege akkor lett megemelve, amikor
visszaadták Szekszárdra a pályázatot. Polgármester úr meghívásos pályázatot alakított ki, és
Közgyűlésen bejelentette, hogy talált még 200 millió forintot erre.
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Gulyás Róbert bizottsági tag: Azt szeretné megkérdezni, hogy hogyan áll a szociális tűzifának
a beszerzése. Milyen teendője van ezzel a bizottságnak?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy elindult az igényfelmérés. A beszerzéssel
kapcsolatos előterjesztést a bizottság következő ülésére készítik elő.
Illés Tamás elnökhelyettes: Tavaly volt még jegyző asszonnyal egy levélváltása. Rosszallását
fejezte ki a beléptető kapuval kapcsolatban, mert nem tartja ügyfélbarátnak. Erre kapott egy
háromoldalas indokolást, amely tartalmazza, hogy erre miért van szükség, és hogyan kell
használni. Ebben az anyagban jegyző asszony utalt egy szabályzatra, amelyet ő nem ismer. A
hivatali dolgozók jövés-menése külön kategória, amelyre ott vannak a csipogók. Részletezve
van, hogy bizalmas információ hegyek vannak a hivatalban, amelyekhez nem férhetnek hozzá
illetéktelen személyek. Az ügyfelekre van egy szabályzat. Szeretne egy friss kimutatást kérni
arról, hogy az ügyfelek mozgása hogyan történik a hivatalban. Személyes tapasztalata van
ezzel kapcsolatban. Lát itt olyan személyeket mozogni, akik személyi igazolványt sem kell,
hogy felmutassanak, és a csipogót sem használják. Ha tényleg olyan komoly dolgokat őriznek
a hivatalban, akkor véleménye szerint ez nem kívánatos jelenség. Szeretné azt is megtudni,
hogy van-e olyan személy, akinek mentessége van a hivatalra vonatkozó szabályok alól. Ez
vagy mindenkire vonatkozik, vagy pedig nem érti ezt a rendszert. Úgy látja, hogy nem zárt, és
nem egzakt a rendszer, nem működik, mert vannak számára érthetetlen kivételek. Ha lesz
pandémiás szigorítás, akkor szeretné, ha ez kiemelten meg lenne vizsgálva.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jó lenne, ha arról is kapnának kimutatást, hogy kinek van
kulcsa az épülethez.
Illés Tamás elnökhelyettes: Most egy általános tájékoztatót szeretne kérni. Megoldható ez?
dr. Göttlinger István aljegyző: Természetesen. A biztonsági szabályzatnak van egy fejezete,
amely a beléptetésre vonatkozik. Ő jelenleg a hivatal vezetője, és ő is a csipogóval jár ki-be.
Ha mástól elvárja, hogy ezt használja, akkor önmagára nézve is kötelezőnek tartja.
Illés Tamás elnökhelyettes: Kiderült egy másik ügy kapcsán, hogy a hivatal nem hibázott, mert
az a bizonyos átiratot később nyitották meg, mint egy magánszemély. A nyilvánosság
számukra alapvető fontosságú. De az, hogy teljesen körön kívüliek garázdálkodnak itt,
véleménye szerint elfogadhatatlan. Ha a mostani rendszer ezt nem képes megakadályozni,
akkor ezt felül kell vizsgálni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Rendelkezésre bocsátja az anyagot.
Bomba Gábor elnök: Meg kellene kérdezni a biztonsági szolgálatot, hogy volt-e az elmúlt
hónapban olyan személy, aki engedély nélkül jött be.
Illés Tamás elnökhelyettes: Saját szemével tapasztalta ezt többszörösen. A hivatal az ő
választókörzete közepén van, így felmerült az is, hogy itt tartana fogadóórát. Nagyon nem
örülne annak, ha a 82 éves hölgyet azért küldenék haza, mert nem hozott magával személyi
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igazolványt. De azt a választ kapta, hogy személyi nélkül nem juthat be hozzá fogadóórára
senki. Akkor legyenek ebben a kérdésben következetesek.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Érdemes lenne hosszabb távra megvizsgálni, hogy azok a
személyek, akik ügyet jönnek intézni az ügyfélszolgálatra, bejöhessenek e nélkül. Ez más
hivatalban is megoldható. Nyilván nem lehet az emeletre így feljönni, így a kaput esetleg
máshova kellene tenni. Az állampolgároknál nem veszi ki jól magát ez a kapu.
dr. Göttlinger István aljegyző: A jelenleg hatályos szabályt odaadja az elnökhelyettes úrnak.
Meg lehet nézni, hogy milyen jogszabályok alapján született akkor ez az intézkedés. Most már
elég régóta így megy. Van olyan szakember, aki ezt a szabályzatot meg tudja nézni. Ő idős
személyektől nem várja el, hogy feljöjjenek hozzá az emeletre, hanem lemegy hozzájuk, és
lent hallgatja meg őket az ebédlőben. Ha mégis feltétlen fel akar jönni az illető, akkor felkíséri
a lifttel. Vannak emberséges megoldások, de vannak embertelenek is.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Múlt héten döntés született az önkormányzati tulajdonú
bérlakások felújításának kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzés témájában, és meg lett
jelölve az öt gazdasági szereplő is. Az egyik megjelölt szereplőnek nincs kivitelezési
jogosultsága, nem szerepel a kamarai nyilvántartásba. Ezzel önmagában nincs gond, ha bevon
az illető alvállalkozót. Nem tudja, hogy ez szándékos volt-e a bizottságtól. Így is meg legyen
küldve az érintett gazdasági szereplőnek a felhívás?
Bomba Gábor elnök: Ez nem volt szándékos a bizottság részéről. Ha van lehetőség arra, hogy
pályázzon, akkor kerüljön neki is megküldésre a felhívás.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Szeretne a bizottság határozatot hozni az előbb
elhangzott adatok bekéréséről?
Illés Tamás elnökhelyettes: Ezek képviselői kérések voltak.
A bizottság a képviselői kéréseket- határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Bomba Gábor elnök: Megköszöni mindenkinek a részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 13 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök
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Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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