SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-22/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. augusztus 17. (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;

Távolmaradását jelezte:

Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
dr. Varga András osztályvezető;
Zalayné Cseresznyés Tímea osztályvezető;
Zsiga Mariann osztályvezető;
Holczer Nicolette pályázati referens;
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „A Szekszárdi Általános Iskolák első
osztályos tanulóinak megajándékozása” tárgyú, 247. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 247. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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dr. Göttlinger István aljegyző: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az
„Iskolakezdési támogatás biztosítása az önkormányzat és intézményei munkavállalói részére”
tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Szeretné, ha a bizottság foglalkozna azzal a kérdéssel,
hogy lesz-e idén is sátor az uszodánál.
Bomba Gábor elnök: Ezzel kapcsolatban nem rendelkeznek információval.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Ebben az esetben tovább nyomoz, mert a szülőket ez a
kérdés foglalkoztatja. Ő olvasta azt a levelet, amit az úszó gyermekek kaptak, és véleménye
szerint nem egyértelmű.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A „Tájékoztatás az új fedett városi uszoda
kivitelezésével kapcsolatos szakvéleményről” tárgyú napirendi pont vonatkozásában név
szerinti szavazattal kell eldönteni, hogy a bizottság zárt ülésen tárgyalja-e meg az
előterjesztést.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Tájékoztatás az új fedett városi uszoda
kivitelezésével kapcsolatos szakvéleményről” napirendi pont tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár gépjármű beszerzése
(234. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
2. napirendi pont:
A nettó egy- és hárommillió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezése
(235. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
3. napirendi pont:
Laptop vásárlása
(236. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
4. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálata a Béketelep utca Aranytó utca és Mátyás király utca közti
szakaszán
(224. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
A Dienes Valéria és Tartsay Vilmos utca csatlakozásának forgalombiztonsága
(225. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
A Puskás Tivadar és Kisbödő utca útkereszteződésének közlekedésbiztonsága
(226. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Parkolási panasz a Jókai u. 10. előtt
(227. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Kérelem mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(228. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
A Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(229. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(230. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(231. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(232. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
Kérelem átjárási szolgalmi jog alapítására
(233. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 2020-2021.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményének megállapítására
(241. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens/Dési Ildikó közbeszerzési referens
15. 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 kiírt közbeszerzési eljárásban a
benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak kiválasztására
(239. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város kialakítása című
projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására
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(237. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
17. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása és a
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázatok
vonatkozásában beérkezett indikatív árajánlatokról
(238. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
18. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c. pályázat
keretében megkötött vállalkozási szerződés megszűntetéséről
(246. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
19. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Szekszárd leromlott városi
területének rehabilitációja” elnevezésű projekt kivitelezési feladatai ellátására kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására
(244. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
20. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindítására
(245. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
21. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése
című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására
(240. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
22. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd
infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt lebonyolítására

rendezvényei
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(242. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
23. napirendi pont:
A Szekszárdi Általános Iskolák első osztályos tanulóinak megajándékozása
(247. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
24. napirendi pont:
Iskolakezdési támogatás biztosítása az önkormányzat és intézményei munkavállalói
részére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
ZÁRT ÜLÉS:
25. napirendi pont:
Tájékoztatás az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvéleményről
(243. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző/Rácz Zoltán bizottsági tag

1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár gépjármű beszerzése
(234. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Idő közben megérkezett a Kaposvár
Car ajánlata is, amely 160.000 forinttal kedvezőbb az eddig beérkezett ajánlatoknál.
Javasolja, hogy a bizottság
1. kérje fel a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárat, hogy a mellékelt KAPOSVÁR-CAR
ajánlatát vizsgálja meg és hasonlítsa össze a többi beérkezett ajánlattal;
2. engedélyezze a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár számára, hogy a forgalomba
helyezési költségeken felül maximum 6.244.000 Ft összegben, a specifikált
gépjárművet megvásárolja és felhatalmazza az intézmény vezetőt, hogy egy végső
ajánlatot kérjen be a helybeli Nyitrai Autóháztól és felkéri, hogy a járművet a
legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől rendelje meg.
3. hívja fel az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény vezetőjéhez.
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 416/2020. (VIII.17.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár gépjárműbeszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 24.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárat, hogy a mellékelt
KAPOSVÁR-CAR ajánlatát vizsgálja meg és hasonlítsa össze a
többi beérkezett ajánlattal.
2. engedélyezi a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár számára, hogy
a forgalomba helyezési költségeken felül maximum 6.244.000 Ft
összegben, a specifikált gépjárművet megvásárolja és
felhatalmazza az intézmény vezetőt, hogy egy végső ajánlatot
kérjen be a helybeli Nyitrai Autóháztól és felkéri, hogy a járművet
a legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől rendelje meg.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor László elnök

3. felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény
vezetőjéhez.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 24.
dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
A nettó egy- és hárommillió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezése
(235. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. engedélyezze Wosinsky Mór Megyei Múzeum számára, hogy a Kerényi Nyomda Kft. vel nettó 1.138.000 Ft összegben szerződés kössön;
2. hívja fel az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény vezetőjéhez.
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 417/2020. (VIII.17.) határozata
a nettó egy- és három millió forint közötti kötelezettségvállalások
előzetes engedélyezéséről
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 Wosinsky Mór Megyei Múzeum számára, hogy a
Kerényi Nyomda Kft. -vel nettó 1.138.000 Ft összegben
szerződés kössön;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor László elnök

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

2020. augusztus 24.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Laptop vásárlása
(236. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy a szociális ellátásban
résztvevők és a nonprofit intézmények a szoftvereket kedvezményesen is megvehetik,
amennyiben átmennek egy regisztrációs folyamaton. Így több pénz maradna magára az
eszközre, mert az eszközt műszakilag kevésnek gondolják. Javasolja, hogy a bizottság
1. kérje fel a Humánszolgáltató Központot, hogy a szükséges szoftvereket, a szociális
ellátásban résztvevő non profit intézményi kedvezmény keretein belül próbálja meg
beszerezni (www.civiltech.hu) valamint kérjen be további ajánlatot a laptopok
esetében minimálisan 24 hónap jótállással, 8 GB RAM-mal, 256 GB SSD-vel, és
minium nyolcadik generációs I3 processzorral az alábbi cégektől is:
M-DIGIT Kft.
ZIMI PC Kft.
BJ-COMP Kft.
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Határidő:
2020. augusztus 17.
Felelős:
Bomba Gábor László elnök
2. hívja fel az aljegyzőt, hogy a határozatot juttassa el az intézmény vezetőjéhez.
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 418/2020. (VIII.17.) határozata
Laptop vásárlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 24.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. felkéri a Humánszolgáltató Központot, hogy a szükséges
szoftvereket, a szociális ellátásban résztvevő non profit
intézményi kedvezmény keretein belül próbálja meg beszerezni
(www.civiltech.hu) valamint kérjen be további ajánlatot a
laptopok esetében minimálisan 24 hónap jótállással, 8 GB RAMmal, 256 GB SSD-vel, és minium nyolcadik generációs I3
processzorral az alábbi cégektől is:
M-DIGIT Kft.
ZIMI PC Kft.
BJ-COMP Kft.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor László elnök

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

2020. augusztus 24.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálata a Béketelep utca Aranytó utca és Mátyás király utca közti
szakaszán
(224. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

9
0817jkv

Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az
előterjesztést megtárgyalta. A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az adott útszakaszra helyezzen a ki
„Tehergépkocsival behajtani tilos” KRESZ táblát, „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával.
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 419/2020. (VIII.17.) határozata
a Béketelep utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Béketelep utca Mátyás király utca és Aranytó utca
közti szakaszának forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
előterjesztést és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az adott
útszakaszra helyezzen a ki „Tehergépkocsival behajtani tilos” KRESZ
táblát, „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
A Dienes Valéria és Tartsay Vilmos utca csatlakozásának forgalombiztonsága
(225. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az
előterjesztést megtárgyalta. A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki közlekedési tükröt a Tartsay
Vilmos utcára.
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 420/2020. (VIII.17.) határozata
a Dienes Valéria és Tartsay Vilmos utca csatlakozásának
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forgalombiztonságáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Dienes Valéria utca és a Tartsay Vilmos utca
kereszteződésének forgalombiztonságára irányuló javaslatot és a
jobb beláthatóság érdekében felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki közlekedési tükröt a Tartsay Vilmos utcára.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
A Puskás Tivadar és Kisbödő utca útkereszteződésének közlekedésbiztonsága
(226. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az
előterjesztést megtárgyalta. A Közlekedése Tanács javaslatát elfogadva javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy – a meglévő elsőbbségi viszonyok mellett –
cserélje ki az „Elsőbbségadás kötelező” KRESZ táblákat „Állj! Elsőbbségadás kötelező” KRESZ
táblákra, fesse fel a megállás helyét jelző útburkolati jeleket, továbbá a jelzőtáblák körüli
növényzet gallyazását végezze el.
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 421/2020. (VIII.17.) határozata
a Puskás Tivadar és Kisbödő utca útkereszteződésének
közlekedésbiztonságáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Puskás Tivadar utca és a Kisbödő utca
közlekedésbiztonságának javítására irányuló előterjesztést és felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy – a meglévő elsőbbségi viszonyok
mellett – cserélje ki az „Elsőbbségadás kötelező” KRESZ táblákat „Állj!
Elsőbbségadás kötelező” KRESZ táblákra, fesse fel a megállás helyét
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jelző útburkolati jeleket, továbbá a jelzőtáblák körüli növényzet
gallyazását végezze el.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Parkolási panasz a Jókai u. 10. előtt
(227. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az
előterjesztést megtárgyalta. A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva javasolja, hogy a
bizottság értsen egyet azzal, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. fizikai akadályt építsen ki a
járdával párhuzamosan annak érdekében, hogy a garázs megközelítése akadálymentes
legyen.
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 422/2020. (VIII.17.) határozata
a Jókai utca 10. sz. előtti parkolási panaszról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Jókai u. 10. számú épület alatti garázs
megközelítésére irányuló javaslatot és egyetért azzal, hogy a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. fizikai akadályt építsen ki a járdával
párhuzamosan annak érdekében, hogy a garázs megközelítése
akadálymentes legyen.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bartal Zoltán a Szekszárdi
ügyvezetője

Vagyonkezelő

Kft.

8. napirendi pont:
Kérelem mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(228. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A Közlekedési Tanács az
előterjesztést megtárgyalta. A Közlekedési Tanács javaslatát elfogadva javasolja, hogy a
bizottság
1. a Béri Balogh Ádám u. 95. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére irányuló
kérelem kapcsán hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épület előtti parkolóban már
megtalálható „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott
várakozóhely” KRESZ tábla alá helyezzen ki „2x” kiegészítő táblát.
2. a Dienes Valéria u. 14. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére irányuló
kérelemmel kapcsolatban hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épület előtti
parkolóban már megtalálható „Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ tábla alá helyezzen ki „2x” kiegészítő táblát.
3. a Mikes utcában mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére irányuló kérelemmel
kapcsolatban hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott
személyt szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Mikes utca
északi végén található 6 állásos parkoló járdával határos szélső várakozóhelyére.
4. a Wosinsky ltp-en mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére irányuló kérelemmel
kapcsolatban hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott
személyt szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Wosinsky
ltp. 14. sz. épület elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 423/2020. (VIII.17.) határozata
mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott
várakozóhelyek kijelölésére irányuló kérelmekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta
1. a Béri Balogh Ádám u. 95. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló
kijelölésére irányuló kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az épület előtti parkolóban már megtalálható
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ tábla alá helyezzen ki „2x”
kiegészítő táblát.
Határidő:

2020. augusztus 31.
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Felelős:

Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. a Dienes Valéria u. 14. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló
kijelölésére irányuló kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az épület előtti parkolóban már megtalálható
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ tábla alá helyezzen ki „2x”
kiegészítő táblát.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

3. a Mikes utcában mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére irányuló
kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Mikes utca északi végén
található 6 állásos parkoló járdával határos szélső
várakozóhelyére.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

4. a Wosinsky ltp-en mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére irányuló
kérelmet és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a Wosinsky ltp. 14. sz.
épület elé.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
A Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(229. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
támogassa a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 424/2020. (VIII.17.) határozata
a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat közterület használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szent Anna Római
Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által
ártalomcsökkentő programjának lebonyolítása kapcsán benyújtott, a
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet támogatja,
és hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(230. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
támogassa a kérelmet.
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 425/2020. (VIII.17.) határozata
a Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Borvidék
Futóegyesület által a Borvidék Félmaraton Futóverseny elnevezésű
rendezvény lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati
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díj elengedésére vonatkozó kérelmet támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(231. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
támogassa a kérelmet.
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 426/2020. (VIII.17.) határozata
a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
„Fősővárosi” Kör Egyesület által a 2020. évi Fősővárosi Búcsú
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmet támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(232. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
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a közterület használati díjból 70 % díjkedvezményt biztosítson, amennyiben a vállalkozó
igazolja, hogy átlagosan hetente legalább 2x 1,5 óra időtartamban szekszárdi általános
iskolai alsó tagozatos osztályok számára iskolai testnevelés óra keretében síoktatást tart,
melyhez a szükséges felszerelést és oktatót is biztosítja. Javasolja továbbá, hogy a bizottság
az oktatások szervezésében és a teljesítés igazolásban a Polgármesteri Hivatal Humán
Osztályát jelölje ki közreműködőnek.
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 427/2020. (VIII.17.) határozata
……… közterület használati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, ………. által műanyag
felületen történő síoktatás megvalósítása kapcsán benyújtott, a
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet
megtárgyalta, és a közterület használati díjból 70 % díjkedvezményt
biztosít, amennyiben a vállalkozó igazolja, hogy átlagosan hetente
legalább 2x 1,5 óra időtartamban szekszárdi általános iskolai alsó
tagozatos osztályok számára iskolai testnevelés óra keretében
síoktatást tart, melyhez a szükséges felszerelést és oktatót is
biztosítja.
A bizottság az oktatások szervezésében és a teljesítés igazolásban a
Polgármesteri Hivatal Humán Osztályát jelöli ki közreműködőnek.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Kérelem átjárási szolgalmi jog alapítására
(233. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné, ha az osztályvezető úr a jelenlegi helyzetet
elemezné a bizottság számára. Vannak-e a háttérben olyan folyamatok, amelyeknek vita
vagy feszültség lehet a következménye? Ezt nem tudta megítélni.
dr. Varga András osztályvezető: Az átjárási szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett teher, amely így az önkormányzati tulajdonú ingatlannak az értékét csökkenti.
Vannak más olyan ingatlanok is, amelyeknek a hátsó udvarrészét ezen az ingatlanon
keresztül lehet megközelíteni, de részükre sem biztosított az önkormányzat szolgalmi jogot,
hanem megegyeztek abban, hogy átjárhatnak, ha ez szükséges. Az előterjesztés a mostani
esetben is erre tesz javaslatot. A kérelmező korábban engedély nélkül létesített egy kaput az
önkormányzat területére, amelyet az önkormányzat kérésére később megszüntetett. Most
jelenleg nincs olyan körülmény, amely miatt be kellene járnia.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. ne járuljon hozzá a SZMJV Önkormányzata tulajdonát képező Szekszárd 1784 hrsz-ú,
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanra a Szekszárd 1745 hrsz-ú
ingatlant illető átjárási szolgalmi jog alapításához;
2. támogassa, hogy egyedi és szükséges esetekben – az önkormányzattal előre egyeztett
módon és időpontban – a Szekszárd 1745 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa,
birtokosa az önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárd 1784 hrsz-ú ingatlanon keresztül
közelítse meg az udvarának hátsó részét.
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 428/2020. (VIII.17.) határozata
a Szekszárd 1784 hrsz-ú ingatlanra a 1745 hrsz-ú ingatlant illető
átjárási szolgalmi jog alapításáról
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 18. pontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. nem járul hozzá a SZMJV Önkormányzata tulajdonát képező
Szekszárd 1784 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlanra a Szekszárd 1745 hrsz-ú ingatlant
illető átjárási szolgalmi jog alapításához.
2. támogatja, hogy egyedi és szükséges esetekben – az
önkormányzattal előre egyeztett módon és időpontban – a
Szekszárd 1745 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa,
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birtokosa az önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárd 1784
hrsz-ú ingatlanon keresztül közelítse meg az udvarának hátsó
részét.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 10.
Bomba Gábor elnök

14. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 2020-2021.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményének megállapítására
(241. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens/Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Szó volt arról, hogy lesz az
önkormányzatnál egy személy, aki ezt ellenőrzi. Ez a személy már megvan?
dr. Varga András osztályvezető: Még nincs.
dr. Mezei László bizottsági tag: Felajánlja a segítségét abban, hogy kihelyez olyan csapdákat,
amelyek egzakt adatokat fognak szolgáltatni. Az ezzel kapcsolatos kutatásai egyelőre
eredménytelenek, azok a személyek, akiket megkeresett, nem hajlandóak szakértőt
megnevezni. Felvette a kapcsolatot egy keszthelyi professzorral is, aki azt mondta, hogy ez
egy nagyon nehéz terület. Ha szükség van rá, akkor a csapdákat az irtás után kihelyezi 30-40
helyen a városban.
Bomba Gábor elnök: Szükség van erre?
dr. Varga András osztályvezető: Korábban, amikor még nem állami finanszírozásban történt
a szúnyoggyérítés, akkor az önkormányzatnak volt szerződése egy úrral, aki korábban az
ÁNTSZ-nél dolgozott. Most még nem beszélt ezzel az úrral.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint fel kellene venni vele a kapcsolatot.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő 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 429/2020. (VIII.17.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton
történő 2020-2021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú
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közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26.
pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt a „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi
úton történő 2020-2021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére”
tárgyú vállalkozás szerződés tartalmának elfogadásáról és a fenti
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Rovért Kft.-vel (5030
Békés, Verseny u. 4.) történő szerződéskötésről;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

tájékoztassa

az

2020. augusztus 19.
Dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő az előterjesztés
mellékletét képező szerződést aláírásra;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. felhívja a polgármestert az 1. pont szerinti ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

15. 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 kiírt közbeszerzési eljárásban a
benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak kiválasztására
(239. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot fogadja el azzal a módosítással, hogy az eljárás tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező tagnak Bihari Zoltánt jelölje ki.
dr. Varga András osztályvezető: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy beérkeztek már az
ajánlatok, és a három részből az egyikre nem lett benyújtva ajánlat, így valószínű, hogy meg
kell majd ismételni az eljárást. A másik két részre pedig egy-egy ajánlat érkezett.
Bomba Gábor elnök: A Rácz Zoltán bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 430/2020. (VIII.17.) 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 kiírt
közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági
feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak
kiválasztásáról
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 dönt a „TOP-6.1.4-16SE1-2017-00001 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” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az
alábbiak szerint határozza meg a benyújtott ajánlatok bíráló
bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak személyét és azok szakértelmét:
jogi szakértelem: Kovácsné dr. Kubik Andrea
közbeszerzési szakértelem: Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem: Bihari Zoltán
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pénzügyi szakértelem: Zsiga Marianna
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város kialakítása című
projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására
(237. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság a kiírást nem látta, és a
szerződés sem lett csatolva az előterjesztéshez, így korlátozással javasolják elfogadni.
Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő dr. Modok Lászlóval
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kössön megbízási szerződést a „TOP6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város kialakítása című projektben a
projektmenedzseri feladatok ellátására, bruttó 360.000 Ft/hó összegben, maximum a
projekt lezárásig, mely szerződésben ajánlatkérőnek lehetősége van 1 hónapos
felmondási idővel és díjjal a szerződés megszüntetésére;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a megbízási szerződés elkészítésére;
3. hívja fel a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés
aláírására.
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 431/2020. (VIII.17.) határozata
a „TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása című projektben a projektmenedzseri feladatok
ellátásáról
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 1.20.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. dönt arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő dr.
Modok Lászlóval Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
kössön megbízási szerződést a „TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú Zöld város kialakítása című projektben a
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projektmenedzseri feladatok ellátására, bruttó 360.000 Ft/hó
összegben, maximum a projekt lezárásig, mely szerződésben
ajánlatkérőnek lehetősége van 1 hónapos felmondási idővel és
díjjal a szerződés megszüntetésére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az 1.) pont szerinti megbízási
szerződés elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 28.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a polgármestert az 1.) pont szerinti nyertes ajánlattevővel
kötendő megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 28.
Ács Rezső polgármester

17. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása és a
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázatok
vonatkozásában beérkezett indikatív árajánlatokról
(238. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A rendelkezésre álló forrás elegendő
lenne a beérkezett ajánlatokra?
dr. Varga András osztályvezető: A kolléganő, aki készítette az előterjesztést, nem tud ma itt
lenni betegség miatt az ülésen. Ő pontos információkkal nem rendelkezik, csak az
előterjesztésben szereplő összegekre tud hagyatkozni, de számára sem egyértelmű az
előterjesztés.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. vegye tudomásul 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 pályázat vonatkozásában beérkezett
indikatív árajánlatokat;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság soron következő ülésére készítsen
forráselemzést a beérkezett ajánlatok alapján.
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 432/2020. (VIII.17.) 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 pályázat
vonatkozásában beérkezett indikatív árajánlatokról szóló
tájékoztatásról
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 5.5. pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva
1. tudomásul veszi, a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázat vonatkozásában beérkezett indikatív
árajánlatokat .
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság soron
következő ülésére készítsen forráselemzést a beérkezett
ajánlatok alapján.
Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő ülésére
dr. Göttlinger István aljegyző

18. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c. pályázat
keretében megkötött vállalkozási szerződés megszűntetéséről
(246. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. vegye tudomásul az előterjesztés mellékletét képező „Új orvosi rendelő létrehozása
körében kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos igények tárgyú dr. Vásárhelyi
Ügyvédi Irodától érkezett levelet.
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2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jogi álláspontját a tárgyalásokat megelőzően
alakítsa ki és küldje meg a bizottság részére.
3. hívja fel a főépítészt, hogy nyilatkozzon a levélben szereplő alábbi megrendelői általi
hibából bekövetkező akadály közlő kijelentések tekintetében, az álláspontját alakítsa
ki és küldje meg a bizottság részére a tárgyalások megkezdése előtt:
- „Hiányosságként került megállapításra, hogy áram és vízvételi lehetőség nincs a
munkaterületen, és a terület a földmunkákra is alkalmatlan.”
- „Álláspontunk szerint a hatósági eljárások elsősorban arra vezethetők vissza, hogy
nem került a létesítést megelőzően vizsgálatra a természetvédelmi értékek
jelenléte és a régészeti leletmentesítés sem történt meg, a Megrendelő nem vette
figyelembe a nyilvántartott régészeti lelőhely minőségét.
- „Ezek a körülmények a szerződés teljesítése körében egyértelműen a Tisztelt
Megrendelő érdek- és feladatkörében felmerült okok voltak.”
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdje meg az egyeztetést a tárgyalás
időpontját illetően;
5. döntsön a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésére
vonatkozó tárgyalásokon résztvevő Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által
delegált tag személyéről az alábbiak szerint:
Név: Bomba Gábor GVB elnök
dr. Mezei László bizottsági tag: Tanulmányozat az anyagot, és arra kérné a főépítész
asszonyt, hogy szíveskedjen dokumentumokat a rendelkezésükre bocsátani arról, hogy
milyen erőfeszítéseket tett az önkormányzat a terület építésre való alkalmasságának
érdekében. Szeretné megtudni, hogy a főépítész asszony ezekről milyen dokumentumokat
tud becsatolni, mint például fontos előtanulmányok, vizsgálatok, kísérletek, feljegyzések,
tervek. Tett-e intézkedést a főépítész asszony arra, hogy egyeztessen közlekedésbiztonsági
szakemberekkel? Ezek a szakemberek mit mondtak? Milyen jegyzőkönyvet tud felmutatni
erről? Tehát a teljes dokumentációt szeretné kérni, ha ezzel a bizottság egyetért. Javasolja,
hogy a bizottság hívja fel a főépítészt, hogy az általa eddig megtett intézkedésekkel
kapcsolatban bocsásson a bizottság rendelkezésére minden dokumentációt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az a fő kérdés, hogy mi a folyamata az önkormányzaton belül
ennek az egésznek. Úgy érzi, hogy lyukak vannak ebben a rendszerben. Feltétlenül fontos
lenne, ha kialakulna egy álláspont arról, hogy kinek mi a dolga.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ebben az esetben is szeretnének egy forráselemzést kérni.
Hallomásból 20-30 millió forintos tételek röpködnek, ezért jó lenne látni, hogy mi történt
eddig. Egy kerítés kiépítésre került a helyszínen, de érdemi munkavégzés eddig nem történt.
Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság soron
következő ülésére készítsen forráselemzést az eddig felhasznált összegekről, valamint
nyújtson tájékoztatást az eddig kiutalt összegek elszámolásával kapcsolatban a szerződések
és az analitikák csatolásával egyidejűleg.
Bomba Gábor elnök: Az által megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel szavazásra a dr.
Mezei László és Illés Tamás által megfogalmazott kiegészítéssel.
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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 433/2020. (VIII.17.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c.
pályázat
keretében
megkötött
vállalkozási
szerződés
megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatásról
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. tudomásul veszi az előterjesztés mellékletét képező „Új orvosi
rendelő létrehozása körében kötött vállalkozási szerződéssel
kapcsolatos igények tárgyú dr. Vásárhelyi Ügyvédi Irodától
érkezett levelet.
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jogi álláspontját a
tárgyalásokat megelőzően alakítsa ki és küldje meg a bizottság
részére.
Határidő:
Felelős:

A tárgyalások megkezdése előtt
dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a főépítészt, hogy nyilatkozzon a levélben szereplő
alábbi megrendelői általi hibából bekövetkező akadály közlő
kijelentések tekintetében, az álláspontját alakítsa ki és küldje
meg a bizottság részére a tárgyalások megkezdése előtt:






„Hiányosságként került megállapításra, hogy áram és
vízvételi lehetőség nincs a munkaterületen, és a terület a
földmunkákra is alkalmatlan.”
„Álláspontunk szerint a hatósági eljárások elsősorban arra
vezethetők vissza, hogy nem került a létesítést megelőzően
vizsgálatra a természetvédelmi értékek jelenléte és a
régészeti leletmentesítés sem történt meg, a Megrendelő
nem vette figyelembe a nyilvántartott régészeti lelőhely
minőségét.
„Ezek a körülmények a szerződés teljesítése körében
egyértelműen a Tisztelt Megrendelő érdek- és
feladatkörében felmerült okok voltak.”
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A bizottság felhívja továbbá a főépítészt, hogy az általa eddig
megtett intézkedésekkel kapcsolatban bocsásson a bizottság
rendelkezésére minden dokumentációt.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 24.
Herr Teréz főépítész

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdje meg az
egyeztetést a tárgyalás időpontját illetően;
5. dönt a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő
megszűntetésére
vonatkozó
tárgyalásokon
résztvevő
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által delegált tag
személyéről az alábbiak szerint:
Név: Bomba Gábor GVB elnök
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

6. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság soron
következő ülésére készítsen forráselemzést az eddig felhasznált
összegekről, valamint nyújtson tájékoztatást az eddig kiutalt
összegek elszámolásával kapcsolatban a szerződések és az
analitikák csatolásával egyidejűleg.
Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő ülése
dr. Göttlinger István aljegyző

19. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Szekszárd leromlott városi
területének rehabilitációja” elnevezésű projekt kivitelezési feladatai ellátására kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására
(244. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az előterjesztésben a vonatkozó
jogszabálynak rossz szakasza lett meghivatkozva, így a kiküldött határozati javaslaton
módosítani kellene, és a 75. § (1) bekezdést kellene meghivatkozni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az előző öt évben egy ilyen tervdokumentációnak a
megszavazása úgy történt, hogy igazából senki nem tudta, hogy miről van szó. Nagyon nem
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örülne annak, ha ezt a gyakorlatot folytatnák a jövőben. Röviden elmondaná, hogy miről is
van szó. 13 épületről.
Bomba Gábor elnök: A következő napirend az újraindításról szólna, így erről lehet, hogy
célszerűbb lenne ott beszélni. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra a jogi és bizottsági referens által megfogalmazott pontosítással.
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 434/2020. (VIII.17.) határozata
a „TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Szekszárd
leromlott városi területének rehabilitációja” elnevezésű projekt
kivitelezési feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról
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. dönt az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és
korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
számú projekt keretében” tárgyú lefolytatott eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról a Kbt. 75 § (1) bekezdése
alapján;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

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

2020. augusztus 25.
dr. Göttlinger István aljegyző

20. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
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azonosítószámú számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindítására
(245. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkéri Rácz Zoltánt, hogy most
mondja el, amit az előbb szeretett volna.
Rácz Zoltán bizottsági tag: 13 épületről van szó, amelyek rettenetes állapotban vannak. Ez
alatt érti a külső megjelenést, és az épületeket övező szeméthalmazt is. Ha valaki ránéz erre
az épülethalmazra, inkább azt állapítaná meg, hogy ezt az egészet dózerrel el kellene
söpörni. Egy statikus ismerőse végignézte ezeket az épületeket, és megállapította, hogy ezek
a házak, bár le vannak robbanva, szerkezetileg teljesen normálisak a közösségi épület
kivételével, amelyet a statikus szerint újra kellene építeni. Végignézte a terveket, és úgy
gondolja, hogy a tervező megoldotta ezeket a problémákat. Ezek a házak használhatók
lesznek. Egy vödör fával ezek a lakások kifűthetőek lesznek. Valószínűleg az is visszatartotta a
pályázókat, hogy nagyon rosszul néz ki az egész. Véleménye szerint, ha valamire ráköltenek
több mint 100 millió forintot, akkor azt meg kellene csinálni tisztességesen. A
tervdokumentációban felfedezett egységesen egy hibát, amely feltétlenül szükségessé tesz
egy tervezői egyeztetést a következő pályázati kiírásnál. Az épületek szigetelése vagy
tönkrement, vagy nem is volt gyakorlatilag sohasem rendesen megcsinálva, ezért a tervező
egy meghatározott fajtájú szigetelést tervezett, amely a tervdokumentációban nincs
pontosítva. Nem érti továbbá azt, hogy az utolsó oldal miért lesz kihagyva. Ez nagyon kicsi
többletköltségek jelentene csak, és úgy gondolja, hogy az aljzatbetonokat le kellene
szigetelni tisztességesen. Nem bánna, ha a pályázat kiírása előtt megtörténne a takarítás,
mert így a vállalkozók fel tudnák mérni, hogy mire vállalkoznak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van egy szociális szakadék az elképzelések és a bérleményt
használók között, amit be kellene foltozni. Van a rendőrségen egy olyan csoport, amelyik
foglalkozik szociális problémákkal igaz, döntően az elhunyt rendőrök családjaival. A kapitány
úrral lehetne egyeztetni erről. Továbbá be lehetne vonni ebbe a hivatalnak azt a referensét,
aki a roma nemzetiségi önkormányzattal foglalkozik.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint erre egy későbbi fázisban lenne inkább szükség.
Véleménye szerint most azzal kellene foglalkozni, hogy legyen egy olyan ajánlattételi
felhívás, amelyre lesz sikeres pályázó. Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján vizsgálja meg, mi volt az oka annak, hogy nem adtak be pályázatot, illetve
miért vonták vissza az ajánlatukat a pályázók, és szükség esetén kérjen
tájékoztatást a pályázóktól erre vonatkozóan, valamint hívja fel a Polgármesteri
hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy ez alapján szükséges-e az ajánlati felhívás
módosítása annak érdekében, hogy a későbbi eljárás eredményes legyen;
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2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vizsgálatok eredményét és a szükség
esetén módosított ajánlattételi felhívást a bizottság következő ülésére terjessze
elő.
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás
megindításával kapcsolatosan.
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 435/2020. (VIII.17.) határozata
az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és
korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú
projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására 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. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján vizsgálja meg, mi volt az oka annak, hogy
nem adtak be pályázatot, illetve miért vonták vissza az
ajánlatukat a pályázók, és szükség esetén kérjen tájékoztatást a
pályázóktól erre vonatkozóan. A bizottság felhívja továbbá a
Polgármesteri hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy ez alapján
szükséges-e az ajánlati felhívás módosítása annak érdekében,
hogy a későbbi eljárás eredményes legyen;
2. a bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vizsgálatok
eredményét és a szükség esetén módosított ajánlattételi felhívást
a bizottság következő ülésére terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

a bizottság következő ülése
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. augusztus 25.
dr. Göttlinger István aljegyző

21. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése
című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására
(240. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő Ladányi Rolanddal
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kössön megbízási szerződést a
„TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése
című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására, bruttó 320 000 Ft/hó
összegben maximum a projekt lezárásig, mely szerződésben ajánlatkérőnek
lehetősége van 1 hónapos felmondási idővel és díjjal szerződés megszüntetésére;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt a megbízási szerződés elkészítésére;
3. hívja fel a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés
aláírására.
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 436/2020. (VIII.17.) határozata
a „ TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú Szekszárdi Ipari
Park fejlesztése című projektben a projektmenedzseri feladatok
ellátásáról
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 1.20.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
1. dönt arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő Ladányi
Rolanddal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kössön
megbízási
szerződést
a
„TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
azonosítószámú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című
projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására, bruttó
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320 000 Ft/hó összegben maximum a projekt lezárásig, mely
szerződésben ajánlatkérőnek lehetősége van 1 hónapos
felmondási idővel és díjjal szerződés megszüntetésére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az 1.) pont szerinti megbízási
szerződés elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 19.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a polgármestert az 1.) pont szerinti nyertes ajánlattevővel
kötendő megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 19.
Ács Rezső polgármester

22. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd
infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt lebonyolítására
(242. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens

rendezvényei

Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztéshez csatolt levél elég
érthetetlen számára, nem tudja, hogy mi változott meg az ÁFA törvényben három év alatt,
hogy most valaki hirtelen felfedezte, hogy nem elszámolható. A megküldött levélben se
jogszabályi hivatkozást, se indokolást nem talált.
Holczer Nicolette pályázati referens: Azt mondták neki, hogy azért kell visszafizetni az ÁFÁ-t,
mert a projekt bevételt termel.
Bomba Gábor elnök: Miért termelne bevételt?
Holczer Nicolette pályázati referens: Állítólag az üzleti tervben ki van mutatva a bevétel.
Bomba Gábor elnök: Itt nincs szó bevételről. Azzal, amit vesznek, megtakarítják a bérleti
díjat. Semmi bevétel nem keletkezik az önkormányzatnál. Ezt azért veszik, hogy ne kelljen
bérelni. Nem kérnek érte senkitől pénzt, így véleménye szerint félreértésről van szó. Az üzleti
tervben maximum megtakarítás lehet kimutatva. Amikor elkezdték összeállítani az
eszközlistát, akkor azt nézték meg, hogy az egyes rendezvényeken miket szoktak bérelni. Az
új eszközlistát e szerint állították össze, bár az a lista nem lett megküldve. Véleménye szerint
meg kellene kérdezni a kincstártól, hogy miért gondolják azt, hogy bevétel termelésről van
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szó. Bérleti díjat nem szednének senkitől, de csak úgy van értelme valamit megvásárolni, ha
megtakarítást okoz. Ha ez tilos, akkor az egész pályázat fura.
Illés Tamás elnökhelyettes: Az ÁFA törvény szempontjából véleménye szerint teljesen
másodlagos, hogy milyen célról van szó. Az eddigi önkormányzati pályázatoknál mindenhol
bruttó finanszírozásról volt szó, mert nem volt visszaigénylő pozíció. Ha most vissza kellene
fizetni 40 millió forintot, akkor a műszaki tartalmat is csökkenteni kellene. Jó lenne látni
végre az új, átdolgozott eszközlistát, mert többször is jelezték már, hogy mobil lelátókat és
drónokat senki sem kér, mert egyik intézmény sem tudja használni. Kellene egy frissített lista
arról, hogy pontosan mire is pályázik az önkormányzat. Csak bruttó értelmezésről lehet szó,
ez eddig minden pályázatnál így volt, nem érti, hogy most miért lenne máshogy.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint jogszabályi hivatkozást és indokolást kellene kérni.
Illés Tamás elnökhelyettes: A levélben leírtak akkor lennének jogosak, ha a Szekszárdi
Közművelődési Kft. vagy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. pályázott volna,
mert ezek a társaságok ÁFA visszaigénylők. Az önkormányzat bruttó összegre pályázik, azt
költi el, és azzal számol el.
dr. Varga András osztályvezető: Az eszközökkel kapcsolatban elmondja, hogy, ha jól tudja,
akkor már bezárult a projekt.
Holczer Nicolette pályázati referens: Most kellene aláírni a szerződést ahhoz, hogy
lezáruljon. Ha módosítani is szeretnének az eszközökön, ahhoz először ezt a szerződést alá
kell írni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Sokszor szerettek volna módosítani az eszközökön, de mégsem
történt meg.
dr. Varga András osztályvezető: De ahhoz, hogy módosítani tudják, kell, hogy legyen egy
aláírt szerződés.
Illés Tamás elnökhelyettes: Most jött egy állásfoglalás arról, hogy kitolható ez a projekt.
Véleménye szerint csak olyan eszközt lenne szabad beszerezni, ami használható, és csak az
ÁFÁ-s tartalomért.
dr. Mezei László bizottsági tag: A bizottság olyan szerződésnek nem támogatja az aláírását,
amellyel nem értenek egyet. Olyan dolgot nem szeretnének elfogadni, amellyel kapcsolatban
tájékozatlanok.
Holczer Nicolette pályázati referens: Ha nem lesz aláírva a szerződés, akkor azzal veszélybe
kerül az egész pályázat.
dr. Varga András osztályvezető: Új eszközöknek a behozatalára nincs nagyon lehetőség. Ha
rendbe lenne az ÁFA, az eszközökön csak úgy tud változtatni az önkormányzat, ha
lecsökkenti a tartalmat, és bizonyos dolgokat elhagy.
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Illés Tamás elnökhelyettes: Itt valami nagyon nem stimmel.
Bomba Gábor elnök: Januárban és februárban azon dolgoztak a cégekkel, hogy kiderüljön,
hogy miről mire kellene módosítani az eszközlistát.
Illés Tamás elnökhelyettes: Egy sor olyan eszköz van, ami teljességgel használhatatlan, és
amire senkinek sincs szüksége. Mire lehet például egy könyöklő asztallábat használni?
Gulyás Róbert bizottsági tag: Megkérdezték a cégeket, és egyiknek sincs erre szüksége. Jó
lenne tudni, hogy ki állította össze ezt a listát, mert mindenki tagadja, hogy rendelt volna
bármit is ezekből.
Holczer Nicolette pályázati referens: Tavaly még nem nála volt ez a projekt, de úgy tudja,
hogy akkor is sor került egy egyeztetésre.
Bomba Gábor elnök: Jövő héten kellene erről egy projektkoordinációt tartani. Van esély
arra, hogy a kincstár addigra válaszol a kérdésekre?
Holczer Nicolette pályázati referens: Holnap ír nekik.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen indokolást és jogszabályi hivatkozást
arra vonatkozóan, hogy ÁFA kérdésben mi változott;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy szervezzen projektkoordinációt az eszközlista
véglegesítése érdekében, és a projektkoordinációt követően terjessze ismételten a
bizottság elé az előterjesztést.
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 437/2020. (VIII.17.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd
rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt
lebonyolításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.4-16SE1-2017-00002
azonosítószámú
„Szekszárd
rendezvényei
infrastrukturális
hátterének
fejlesztése”
című
projekt
lebonyolítására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és
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1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen indokolást és
jogszabályi hivatkozást arra vonatkozóan, hogy ÁFA kérdésben mi
változott;
Határidő:
Felelős:

A bizottság soron következő ülése
dr. Göttlinger István aljegyző

2. felhívja
a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
szervezzen
projektkoordinációt az eszközlista véglegesítése érdekében, és a
projektkoordinációt követően terjessze ismételten a bizottság elé
az előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

A projektkoordinációt követő bizottsági ülés
dr. Göttlinger István aljegyző

23. napirendi pont:
A Szekszárdi Általános Iskolák első osztályos tanulóinak megajándékozása
(247. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Göttlinger István aljegyző: Évről évre adja az önkormányzat az ajándékot az első
osztályos tanulóknak, csak korábban a polgármesteri keret még nem volt lekorlátozva.
Polgármester úr szokta átadni az ajándékokat. Polgármester úr felkérte őt arra, lévén, hogy a
kerete le van csökkente, hogy terjessze a bizottság elé az előterjesztést. Az idei évben
hátizsákot és kulacsot kapnának az első osztályos tanulók.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Tavaly az elsősök teljesen használhatatlan ételdobozt
kaptak. Ez azért volt célszerűtlen, mert minden elsős az iskolában eszik uzsonnát és tízórait
is, így egyetlen egyszer sem kell neki vinni ételt. Szürke volt, csúnya és műanyag is. Ez a
hátizsák is felesleges, e helyett véleménye szerint még két ceruzával is előrébb lennének.
Nem nagyon fogják azt a zsákot használni, mert úgy gondolja, hogy mostanra már
mindenkinek vettek a szülei.
dr. Mezei László bizottsági tag: Technikailag hol és ki adja át az ajándékokat?
dr. Göttlinger István aljegyző: Polgármester úr szokta átadni a tanévnyitón. Tavaly a Béla
téren került rá sor.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Nem, az a ballagók ajándékozása volt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint a bizottság részéről is kellene, hogy ott
legyen egy személy az átadáson. Jó lenne, ha mindenki tudná, hogy milyen forrásból megy az
ajándék, és ki döntött úgy, hogy ez jár.
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Illés Tamás elnökhelyettes: Úgy gondolja, hogy ez normális esetben a Humán Osztálynak
lenne a dolga.
dr. Varga András osztályvezető: Hány iskolát érint ez a kérdés?
dr. Göttlinger István aljegyző: Négyet.
Bomba Gábor elnök: Mi lenne, ha a bizottsági elnökök adnák át az ajándékokat?
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Vagy polgármester úr menne a bizottsági elnökökkel.
Illés Tamás elnökhelyettes: Úgy gondolja, hogy nem négy iskoláról van szó.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt a hivatalnak kellene megoldania, és nem kellene ebből
politikai ügyet csinálni.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ő is úgy gondolja, hogy a hivatalnak kellene kiosztani az
ajándékokat, nem képviselőknek és bizottsági tagoknak. A Humán Osztályt javasolja a
feladatra.
dr. Göttlinger István aljegyző: A bizottság kommunikálni szokta a döntéseit, így mindenki
meg fogja tudni, hogy a bizottság támogatta az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Más kérdés, hogy a bizottság megtilthatja-e a polgármester
úrnak, hogy kimenjen a helyszínre.
Bomba Gábor elnök: A Humán Osztályt kellene javasolni a kiosztásra, aki pedig ki szeretne
menni, kimegy az osztály munkatársaival. Senkit sem lehet kitiltani a helyszínről.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Polgármester úr ott lehet a helyszínen?
Gulyás Róbert bizottsági tag: Igen.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. engedélyezze Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a
2020/2021. tanévben általános iskolai első osztályt kezdő tanulók számára tervezett
ajándékcsomag vásárlására vonatkozó kötelezettségvállalást a 2020. évi
költségvetésről szóló 9/2020. (III.13) önkormányzati rendelet 2. melléklet 501-2-2.
Egyéb külső személyi juttatás sor terhére 516.255 Ft, és az 502. Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó sor terhére 185.560 Ft összegben;
2. az ajándékok kiosztására a Humán Osztályt javasolja;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az ajándékcsomagok beszerzésére és
kötelezettségvállalás teljesítésére;
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 438/2020. (VIII.17.) határozata
a Szekszárdi Általános Iskolák első osztályos tanulóinak
megajándékozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 24.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. engedélyezi Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén a 2020/2021. tanévben általános iskolai
első osztályt kezdő tanulók számára tervezett ajándékcsomag
vásárlására vonatkozó kötelezettségvállalást a 2020. évi
költségvetésről szóló 9/2020. (III.13) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 501-2-2. Egyéb külső személyi juttatás sor terhére
516.255 Ft, és az 502. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó sor terhére 185.560 Ft összegben;
2. az ajándékok kiosztására a Humán Osztályt javasolja;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az ajándékcsomagok
beszerzésére és kötelezettségvállalás teljesítésére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 24.
dr. Göttlinger István aljegyző

24. napirendi pont:
Iskolakezdési támogatás biztosítása az önkormányzat és intézményei munkavállalói
részére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy minden évben adnak 10.000 forintos
iskolakezdési támogatást az önkormányzati hivatal és az intézmények dolgozóinak. Tavaly
ennek a költsége hárommillió forint körül volt az intézmények vonatkozásában, és egymillió
forint körül a hivatal tekintetében. Idei felmérésük még nincs az összegről.
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Bomba Gábor elnök: Ez szerepel a költségvetésben?
dr. Varga András osztályvezető: Véleménye szerint be lett tervezve.
dr. Göttlinger István aljegyző: Nem tud pontos választ adni a kérdésre, ezért a következő
ülésre visszahozza az előterjesztést.
Bomba Gábor elnök: Úgy érzi, hogy a javaslat támogatásában konszenzus van, ezért
javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a gyermekenkénti 10.000 forintos iskolakezdési támogatás kifizetését
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei munkavállalói részére;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a 2020. évi költségvetési
rendelet szükség szerinti módosítására;
3. hívja fel a Szekszárd-Szedres-Medina óvodafenntartó Társulás, a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, és a Szekszárdi és Környéke
Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás elnökét a határozat alapján
a szükséges döntések meghozatalára;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a társulások soron
következő ülésére készítse elő a költségvetésmódosítást.
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 439/2020. (VIII.17.) határozata
iskolakezdési támogatás biztosításáról az önkormányzat és
intézményei munkavállalói részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. jóváhagyja a gyermekenkénti 10.000 forintos iskolakezdési
támogatás kifizetését Szekszárd megyei Jogú Város
Önkormányzata és intézményei munkavállalói részére;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 17.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a 2020.
évi költségvetési rendelet szükség szerinti módosítására;
Határidő:
Felelős:

a költségvetési rendelet soron
módosítása
Tamási Anna igazgatóságvezető

következő
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3. felhívja a Szekszárd-Szedres-Medina óvodafenntartó Társulás, a
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás,
és a Szekszárdi és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás elnökét a határozat alapján a
szükséges döntések meghozatalára;
Határidő:
Felelős:

a Társulási Tanácsok soron következő ülése
Zaják Rita, Bomba Gábor, Faragó Zsolt társulási
tanács elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát, hogy a
3. pont szerinti társulások soron következő ülésére készítse elő a
költségvetésmódosítást.
Határidő:
Felelős:

a társulások soron következő ülése
Tamási Anna igazgatóságvezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 17 óra 24 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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