SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-31/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. október 12. (hétfőn) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
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;

Távolmaradását jelezte:

Illés Tamás elnökhelyettes;

Tanácskozási joggal megjelentek: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
Nagy Dávid mb. osztályvezető;
Holczer Nicolette pályázati referens;
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 „Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”
című projekt vonatkozásában a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés
jóváhagyására” tárgyú, 343. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 343. számú írásbeli előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Nagy Dávid mb. osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Pályázatokhoz szükséges dokumentumok jóváhagyása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Megbízási szerződés
jóváhagyása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy érkezett javaslat három teljesítésigazolás jóváhagyására
is. Ez egy eléggé új elem. Úgy gondolja, hogy a teljesítésigazolások jóváhagyása nem a
bizottság hatáskörébe tartozik. Szeretné, ha jegyző úr alátámasztaná, hogy milyen alapon
kellene a bizottságnak erről döntenie. A bizottságnak nincs információja arról, hogy ki mit
csinált. Erről csak a hivatal és a jegyző úr rendelkezik információval. A mai ülésre nem javasolja
a teljesítésigazolások jóváhagyását. Előterjesztés nem is készült ezzel kapcsolatban, csak
számlákat kaptak. Szeretne a teljesítésigazolásokkal kapcsolatban állásfoglalást kérni a jegyző
úrtól, amely állásfoglalásban az SZMSZ vonatkozó rendelkezései is kerüljenek megjelölésre.
Ezt fel kell, hogy vegye a bizottság napirendre?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Nem kell, hogy felvegye a bizottság napirendre,
jelezni fogja jegyző úrnak a bizottság kérését.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Jogi állásfoglalás
kérése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre bútorszerelés megrendelése
(338. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Javaslat az orvosi rendelő új helyszínére, továbbá tájékoztatás a 552/2020. (IX.28.)
határozatra
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(333. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404
azonosítószámú projekthez kapcsolódó tervek elfogadására
(341. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
4. napirendi pont:
Javaslat az elektromos autók beszerzésének módosítására
(342. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
5. napirendi pont:
Kérelem parkolók térítésmentes használatára
(339. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
(340. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
7. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a kivitelezéshez kapcsolódó
vállalkozási szerződés jóváhagyására
(343. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
8. napirendi pont:
Pályázatokhoz szükséges dokumentumok jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
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9. napirendi pont:
Megbízási szerződés jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Bomba Gábor elnök
10. napirendi pont:
Jogi állásfoglalás kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök

1. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre bútorszerelés megrendelése
(338. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A beszerzés eredményes zárult. Az
előterjesztésben szerepel annak a cégnek a neve, amelyik a legkedvezőbb ajánlatot adta.
Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégtől
megrendelésre kerüljön a könyvtár bútorszerelése.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A határozati javaslatot kipontozva készítette el, ebbe
mindenképp bele kell írni a cég nevét, valamint az előterjesztésben szereplő összeget.
Bomba Gábor elnök: Szavazásra teszi fel az igazgatóságvezető asszony javaslatát azzal, hogy
az előterjesztés szöveges részében szereplő összeg kerüljön a határozatban rögzítésre.
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 577/2020. (X.12.) határozata
Németkér és Kisdorog település könyvtárában bútorszerelés
megrendeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 31.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
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1. engedélyezi a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár számára, hogy a
THELEFA Faipari és Építő Kft. árajánlatát bruttó 1.793.875 Ft
összegben elfogadva a bútorszerelést megrendelje;
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bomba Gábor László elnök

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

2020. október 16.
dr. Gábor Ferenc jegyző

2. napirendi pont:
Javaslat az orvosi rendelő új helyszínére, továbbá tájékoztatás a 552/2020. (IX.28.)
határozatra
(333. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, de elég későn, ezért szeretné, ha az
osztályvezető úr röviden összefoglalná az orvosi rendelővel kapcsolatos eseményeket. Mi
szerepel a határozati javaslatban, valamint milyen információkat kapott a hivatal a kincstártól
és a pénzügyminisztériumtól? Milyen határidők vannak? Nagyon rövid az szerepel a határozati
javaslatban, hogy a bizottság javasol egy helyszínt a Közgyűlésnek, mert a helyszínről való
végső döntés meghozatala a Közgyűlés feladata. A két érintett orvos a Csopak utcára tesz
javaslatot. Most arról döntenének, hogy kezdeményezik a forrás megnyitását a
pénzügyminisztériumnál.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Igen, ez lenne az első lépés a pályázat benyújtásához.
Kezdeményezni kell a felhívásnak a kiírását ahhoz, hogy a pályázatot benyújthassák. A
határozati javaslatban szereplő pontok mind azt készítik elő, hogy a pályázat benyújtható
legyen. Szerepel benne a tervezési anyagnak az összeállítása, a pályázathoz szükséges
tervezésnek az elindítása. Elmondja, hogy kértek már be előzetesen árajánlatokat, valamint a
megrendelőt is csatolták a dokumentációhoz. Összeállították a pályázat költségvetését is.
Ezzel kapcsolatban árajánlatokat kértek be. A költségvetést nem kell benyújtani a
minisztérium felé, elég csak a végösszeget, amely szerepel abban a kérelemben, amelyet
szintén csatoltak szövegezve az előterjesztéshez. Ha minden jól alakul, akkor a pályázati
felhívás meg lesz nyitva, a terveket el tudják készíteni, és még az idei évben be tudják nyújtani
a pályázatot. A helyszín pontos megjelölését a Közgyűlés fogja elfogadni.
Bomba Gábor elnök: Az előzetes információk alapján mennyi idő van erre?
Nagy Dávid mb. osztályvezető: A felhívás kiírására?
Bomba Gábor elnök: Igen.
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Nagy Dávid mb. osztályvezető: Mivel idén le kell adni a pályázatot, ezért kényszerpályán
vannak. Újabb módosításra, illetve a kérelem halogatására már nincs lehetőség. A támogatási
kérelmet az idei évben kell benyújtani, de erre a hivatal előkészült. A pályázat benyújtását már
készítik elő.
Bomba Gábor elnök: Ezt a határidők miatt kérdezi, mert a határozati javaslatban több
határidőt is meg kellene jelölni, mert ezekre az előterjesztés készítője nem tett javaslatot. A
kérelem elkészítésére is kellene egy határidőt szabni. Az előterjesztésben ki van pontozva az
összeg is. Szeretné, ha az osztályvezető úr ismertetné a pontos összeget.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Ezt most nem tudja megmondani, mert nincs nála ez az anyag,
ezért felmegy az irodájába.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ha csak október 29-én dönt a Közgyűlés a helyszínről, az
véleménye szerint már lehet, hogy késő lesz. Addig nem tud az önkormányzat pályázatot
benyújtani.
dr. Varga András osztályvezető: Itt nem is a pályázat benyújtásáról van szó, hanem arról, hogy
kérik a felhívás megnyitását.
Bomba Gábor elnök: A Közgyűlés döntése után már be lehet adni a pályázatot, mert addigra
lehet, hogy meg lesz nyitva a felhívás.
dr. Varga András osztályvezető: Bruttó 184.820.000 forint szerepel a táblázatban.
Bomba Gábor elnök: Bár az osztályvezető úr még mindig nem ért vissza, ő is megtalálta az
előterjesztésben a konkrét összeget. Amíg az úr visszaérkezik, ő addig tesz javaslatot a
határozati javaslat kipontozott részeire. Az első pontnál október 29. lenne a határidő, mert ez
a Közgyűlés időpontja. Az újranyitással kapcsolatban a kérelem elkészítésére október 14.
napját javasolja megjelölni, hiszen úgyis elő van már készítve a kérelem, és szövegszerűen is
csatolva lett az előterjesztéshez. A pályázati felhívás újranyitásával kapcsolatban 184 millió
forintban határozná meg az összeget, október 14. napjával. A Közgyűlés jóváhagyó döntése
esetén a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására november 10. napját
javasolná.
dr. Varga András osztályvezető: Ez attól is függ, hogy mikor írják ki a pályázatot.
Bomba Gábor elnök: Ha nem írják ki november 10. napjáig a pályázatot, akkor mit írjon be a
bizottság határidőnek?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ha november 10. napjáig nem kerül a pályázat
kiírásra, akkor a kolléganő, aki ezt az előterjesztést készítette, tájékoztatni fogja a bizottságot
erről a tényről, és a határozatban szereplő határidőt a bizottság módosítja.
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Bomba Gábor elnök: Elfogadja ezt a javaslatot. A polgármestert november 10. napjával kérnék
fel a nyilatkozat aláírására. A helyszínrajzzal kapcsolatos határidőket is október 29. napjában
javasolja megállapítani, valamint a 6-8. pontok határidejét is. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra az által megfogalmazott határidőkkel és összeggel.
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 578/2020. (X.12.) határozata
az orvosi rendelő új helyszínéről, továbbá az 552/2020. (IX.28.)
határozattal 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 4.6. és 5.7.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:
1. közgyűlésnek javasolja, hogy a TOP-.6.6.1 kódszámú pályázat
megvalósítás helyszínének a Szekszárd Csopak u. 5580/3 hrsz.-t
jelölje ki.
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Bomba Gábor elnök

2. javasolja és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a TOP-.6.6.1-16
kódszámú pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
összeállítására, beszerzésére, adatszolgáltatásra vonatkozó
kérelem elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 14.
Bomba Gábor elnök

3. javasolja a polgármesternek a TOP-6.6.1-16 kódszámú pályázati
felhívás 184.000.000 Ft újranyitására vonatkozó kérelem (3.sz.
melléklet) aláírását és benyújtását a Pénzügyminisztérium felé.
Határidő:
Felelős:

2020. október 14.
Ács Rezső polgármester

4. javasolja a közgyűlés jóváhagyó döntése esetén a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumok (4-10.sz. mellékletek)
aláírását.
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Határidő:
Felelős:

2020. november 10.
Ács Rezső polgármester

5. közgyűlés jóváhagyó döntése esetén a pályázati felhívás
újranyitását követően felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pályázati adatlapot és szükséges dokumentumokat töltse fel és
küldje be az online pályázati felületen, továbbá felkéri a
Polgármestert a pályázati felületen generált nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. november 10.
Ács Rezső polgármester

6. elfogadja és dönt a helyszínrajz, vázlatrajz és rövid műszaki leírás
megrendeléséről 2020. évi költségvetés (általános dologi kiadás)
terhére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Bomba Gábor elnök

7. felkéri a Polgármester urat a megrendelő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Ács Rezső polgármester

8. dönt a műszaki tervek beszerzési eljárásának megindításáról és
felkéri a Polgármesteri hivatalt az ajánlattételi felhívás
elkészítésére és a soron következő ülésre való beterjesztésére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Bomba Gábor elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404
azonosítószámú projekthez kapcsolódó tervek elfogadására
(341. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A szőlőhegyi kerékpárút, valamint az
újvárosi templom körüli részről van szó. Megkérdezi az osztályvezető urat, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Elmondja, hogy a két pályázat terveinek az elfogadásáról van
szó.
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Bomba Gábor elnök: Az újvárosi templommal kapcsolatban érkezett hozzá módosító javaslat.
Nagyon örülne annak, ha lenne lehetőség ennek a projektnek a keretein belül két pad
kihelyezésére a gyalogúton. Nagyon hosszú az a szakasz, amit be kell, hogy gyalogoljanak a
lakosok a városközpontba. A lakosság ezért szeretné kérni két padot. Szeretné, ha a hivatal
megvizsgálná, hogy ennek a két padnak a kihelyezésére van-e lehetőség. A tervek egyébként
rendben vannak.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Meddig vizsgálja ezt meg a hivatal?
Bomba Gábor elnök: Jövő hét hétfőig.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Hova szeretnék ezt a két padot? A zölddel jelölt területre?
Bomba Gábor elnök: Oda, ahol a járda megy a központ felé. Az utcafrontra, azért, hogy a
befelé gyalogoló idősek le tudjanak ülni egy kicsit megpihenni, mert a Shell kúttól nem
egyszerű bejutni a központba. Állítólag nincs sok pihenő rész. Ha már van egy ilyen projekt,
akkor célszerű lenne ennek a megvizsgálása. Javasolja, hogy a bizottság
1. támogassa a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 és a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403
azonosítószámú projektek vonatkozásában készített, az előterjesztés mellékletét
képező tervek megvalósulását;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban hivatkozott tervek szerinti, kivitelezési
eljárásra vonatkozó beszerzési eljárás előkészítésére, az ajánlattételi felhívás Bizottság
elé terjesztésére;
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a projekttel kapcsolatban vizsgálja meg, hogy
van-e lehetőség a Rákóczi utcában két pad kihelyezésére.
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 579/2020. (X.12.) határozata
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-201900404 azonosítószámú projekthez kapcsolódó tervek elfogadásáról
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 4. alcím 6. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. támogatja a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00403 és a TOP-7.1.1-16-

ERFA-2019-00403 azonosítószámú projektek vonatkozásában
készített az előterjesztés mellékletét képező tervek
megvalósulását;
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Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban hivatkozott tervek

szerinti, kivitelezési eljárásra vonatkozó beszerzési eljárás
előkészítésére, az ajánlattételi felhívás Bizottság elé terjesztésére;
Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
dr. Gábor Ferenc jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a projekttel kapcsolatban

vizsgálja meg, hogy van-e lehetőség a Rákóczi utcában két pad
kihelyezésére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat az elektromos autók beszerzésének módosítására
(342. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Szeretné megkérni az osztályvezető
urat, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. Ha jól értette, akkor az egyik autó
beszerzésére közbeszerzés lenne kiírva. Ez lenne a locsoló funkciót ellátó kisteherautó. A
hétszemélyes elektromos kisbuszra azt a tájékoztatást kapták, hogy ilyen rövid idő alatt, amely
a pályázat megvalósítására rendelkezésre áll, egyetlen egy gyártó sem fogja valószínűleg
leszállítani, ezért a hivatal más megoldásban gondolkodik. Központosított beszerzésből lenne
az autó beszerezve, de lehet, hogy nem hét, hanem ötszemélyes lenne.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Igen. Előzményként elmondja, hogy volt egy sikertelen
közbeszerzés. A pályázatot december 31. napjáig le kell, hogy zárják. Nagyon szoros a határidő,
ezért több oldalról is elkezdték megvizsgálni, hogy hogyan tudná a hivatal mégiscsak tartani a
határidőt, és megfelelni az elvárásoknak. Javasolták számukra, hogy vizsgálják meg, hogy vane keret-megállapodás ezekre a járművekre, mert ebben az esetben közbeszerzési eljárás
nélkül be tudnák szerezni a járműveket. Egy platós autót és egy hétszemélyes kisbuszt
terveztek beszerezni. A hétszemélyes kisbusz esetében létezik keret-megállapodás. Ezzel
kapcsolatban már meg is keresték a forgalmazót. A hétszemélyes kisbusz szállítási határideje
bizonytalan, mert nincsen készleten, de most ugyanerről a járműről van szó, csak két üléssel
kevesebb van benne. A gondnoksággal egyeztetett erről, és ez megfelelő lenne a hivatal
számára, és ugyanúgy tudnák használni, mint a hétszemélyes autót. Ez utóbbi van is készleten,
így ezt be tudnák szerezni, és szerződést sem kellene módosítani hozzá. Ez lehet, hogy még az
idei évben leszállításra kerülne. Ha sikeresen meg tudnák valósítani ezt a beszerzést, akkor
még kapnának három hónap haladékot, és így a másik beszerzést is le tudnák folytatni, és ott
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is menthetővé válik a pályázatnak a megvalósítása ezzel a megoldással. Véleménye szerint
nem kell nagy kompromisszumot kötni. Ha csak a közbeszerzésre hagyatkoznának, akkor
sokkal nagyobb kockázatot látna, és véleménye szerint sikertelen lenne a pályázat.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha mégis úgy alakul, akkor ez az ötszemélyes autó
átalakítható lesz hétszemélyessé, csak az ezzel kapcsolatos plusz költséget az
önkormányzatnak kellene viselnie.
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 580/2020. (X.12.) határozata
az elektromos autók beszerzésének módosításáról
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 1. alcím 28.
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva dönt az 5 vagy a 7
személyes elektromos gépkocsi beszerzéséről a KEF portálon
keresztül, valamint az elektromos tehergépkocsi közbeszerzésének
újraindításáról
Határidő:
Felelős:

2020. október 16.
Bomba Gábor elnök

5. napirendi pont:
Kérelem parkolók térítésmentes használatára
(339. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A megyei önkormányzat felújításával
kapcsolatban került benyújtásra a kérelem. Elmondja, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. is
tett javaslatot a kérelemmel kapcsolatban. A kérelemben szereplő területeken 80-90
százalékos a telítettség a társaság szerint. A társaság ügyvezetője szerint a Gemenc szálló
mögötti parkolóknál kellene biztosítani az 50 százalékos bérletet, mert ezen a területen 50-60
százalékos csak a telítettség. Ezt ki fogja fizetni?
dr. Varga András osztályvezető: A megyei önkormányzat fogja ezt igényelni. A határozati
javaslat alapján a megyei önkormányzat jogosult arra, hogy a 20 darab autónak kedvezményes
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bérletet igényelhessen. A hivatalnak arról nincs információja, hogy ezt a folyamatot a megyei
önkormányzat hogyan bonyolítja le a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel. Nincs információja arról
sem, hogy a megyei önkormányzat átvállalja-e ezt a költséget a dolgozóktól.
Bomba Gábor elnök: Az „A” jelű 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 581/2020. (X.12.) határozata
a Tolna Megyei Önkormányzat térítésmentes parkoló bérlet
igénybevételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat a teljes körű
tetőfelújítás időszaka alatt 20 db gépjárműre szóló parkoló bérlet
térítésmentes igénybevétele tárgyában benyújtott kérelmét részben
támogatja és hozzájárul, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat által
megadott rendszámú 20 db gépjármű részére - a Babits Mihály
Kulturális Központ keleti oldalán található parkolókra szólóan, 2020.
december 31-ig terjedő hatállyal - 50 %-os kedvezményű bérletet
állítson ki az üzemeltető, Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bomba Gábor elnök
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
(340. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 582/2020. (X.12.) határozata
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001azonosítószámú „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt
vonatkozásában a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására kötött
vállalkozási szerződés módosításáról
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 a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című
projekt vonatkozásában a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 1. pont
szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a kivitelezéshez kapcsolódó
vállalkozási szerződés jóváhagyására
(343. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: Nagyon fontos lenne, hogy megkösse az önkormányzat a
szerződést, mert akkor el tud kezdeni a kivitelező az őszi szünetben dolgozni.
Bomba Gábor elnök: Hogyan áll az egyeztetés? Megvan a kivitelezéssel kapcsolatos ütemezés
az őszi szünetre? Ha jól tudja, a múlt héten volt egyeztetés az ütemezés és a kiürítési terv
vonatkozásában. Van információ arról, hogy született-e megállapodás ezzel kapcsolatban?
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Holczer Nicolette pályázati referens: Pénteken beszélt az igazgató asszonnyal, aki akkor még
nem kapott ütemtervet.
Bomba Gábor elnök: Lesz a héten koordináció?
Holczer Nicolette pályázati referens: Ha van rá igény, akkor szervezhetnek.
Bomba Gábor elnök: Mindenképpen kellene egy ütemterv. Legalább az első ütemet
véglegesíteni kellene.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ki készítse el az ütemtervet?
Bomba Gábor elnök: Ez megállapodás kérdése. Az önkormányzat, a tankerület és a kivitelező
kell, hogy megállapodjon arról, hogy melyik ütemet kezdik el az őszi szünetben. A szerződés
aláírásával egyidejűleg jó lenne tudni, hogy mi lesz az első lépés. Javasolja, hogy a bizottság
1. hagyja jóvá a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában az
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést.
2. kérje fel a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 1. pont szerinti szerződés
aláírására.
3. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Tervezési Osztályát, hogy a szerződés
aláírásának időpontjáig a Szekszárdi Tankerületi Központtal, az intézmény
igazgatójával és a kivitelezővel egyeztetve készítsen ütemtervet a kivitelezésre
vonatkozóan.
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 583/2020. (X.12.) határozata
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt
vonatkozásában a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés
jóváhagyásáról
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 TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú
„Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
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korszerűsítése” című projekt vonatkozásában az előterjesztés
mellékletét képező vállalkozási szerződést.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 1. pont
szerinti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 16.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Tervezési Osztályát, hogy
a szerződés aláírásának időpontjáig a Szekszárdi Tankerületi
Központtal, az intézmény igazgatójával és a kivitelezővel
egyeztetve készítsen ütemtervet a kivitelezésre vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

2020. október 16.
Nagy Dávid mb. osztályvezető

8. napirendi pont:
Pályázatokhoz szükséges dokumentumok jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az OBI körforgalommal kapcsolatos kísérőlevelet jóvá kellene, hogy
hagyja a bizottság. A múltkor döntöttek a Keselyűsi csomópont visszaadásáról, mert erre dupla
finanszírozás volt, így született egy megállapodás arról, hogy ebből a forrásból az OBI
körforgalommal kapcsolatos elképzelést valósítaná meg a város, míg a Keselyűsi út állami
forrásból valósulna meg. A kísérőlevél arról szól, hogy az OBI körforgalomra visszakéri a pénzt
az önkormányzat. Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá a kísérőlevél szövegét.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy a kiosztott anyagban több
dokumentum jóváhagyása is szerepel, nemcsak az OBI körforgalomé.
Bomba Gábor elnök: Valamiért ezt az egy kísérőlevelet felírta magának külön.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Javaslatot tesz arra, hogy a bizottság ne
egyesével hozzon határozatot a dokumentumok szövegszerű jóváhagyásáról, hanem egy
határozatban kerüljön jóváhagyásra az összes. A dokumentumok a határozat mellékletét
képeznék.
Bomba Gábor elnök: A másik kiküldendő levél, amelyről döntenie kellene a bizottságnak, a
Béketelep és az Epreskert ügyrendezésével lenne kapcsolatos. A bizottság javaslatot tett az
Epreskertben lévő cégeknek a megkeresésére. A városnak is vannak ezen a területen cégei
egyébként. Az Epreskert önrészében egyelőre nincs a költségvetésben fedezet. A Béketelepet
15
1012jkv

viszont mindenképpen szeretnék megcsinálni, mert ott a lakosság is érintett. Az Epreskertben
lévő cégektől azt kellene megkérdezni, hogy be tudnának-e szállni az önrész költségébe oly
mértékben, amennyiben az áremelés történt. A kísérőlevél erről a megkeresésről szól.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kint volt a helyszínen. Amíg a város tulajdonolja a Csendes árkot,
addig többé-kevésbé rendben van a vízelvezetés. Viszont attól kezdve a világon semmi.
Benőtte a gaz és a nád a területet, valamint tele van minden szeméttel. Ki ennek a területnek
a kezelője? A Csendes árok elkerülő út utáni részére gondol. Mert itt kellene valamiféle
intézkedést tenni. Hiába emelik át oda, vissza fog folyni a víz, mert nincs rendbe téve.
dr. Varga András osztályvezető: A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ebben a határozatban fel kellene szólítani a
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot arra, hogy szíveskedjen rendbe rakni ezt az árkot. Mert
hiába csinálnak ők akármit, e nélkül ez nem fog működni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Székesfehérváron van a központja.
dr. Varga András osztályvezető: Itt vannak helyben a Bezerédj utcában.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Javasolja, hogy először a bizottság hagyja jóvá
a dokumentumokat szövegszerűen, amelyek kiosztásra kerültek, és ezt követően egy külön
határozatban foglalkozzon a bizottság ezzel a témával.
Bomba Gábor elnök: Felsorolná még azokat a dokumentumokat, amelyeket jóvá kellene
hagynia a bizottságnak. A Sió turisztikai fejlesztésével kapcsolatban három nyilatkozatot
kellene jóváhagyni. Arról kellene nyilatkoznia a polgármester úrnak, hogy a
szerződésmódosítás, a beszámoló, a marketingstratégia és az üzleti terv benyújtásra kerültek.
Reméli, hogy ezek a tények mind igazak.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Egy kicsit úgy érzi, hogy ez ugyanaz, mint a
teljesítésigazolás.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint a nyilatkozatok és a szövegszerű kísérőleveleket be
lehet vállalni. Nagyon bízik abban, hogy a hivatal ezeket tényleg benyújtotta. A
teljesítésigazolás viszont más kérdés, mert ott semmi információval sem rendelkeznek. A
teljesítés dokumentumai nincsenek a bizottság birtokában.
dr. Mezei László bizottsági tag: Aljegyző úr vagy jegyző úr miért nincs itt az ülésen? Ők
tudnának ezekre a kérdésekre választ adni.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jegyző úr hivatalos egyeztetésen van, aljegyző
úrnak kettő órakor haza kellett mennie.
Bomba Gábor elnök: Bízik abban, hogy a hivatal dolgozói valós adatokkal írták meg ezeket a
dokumentumokat.
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dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy ezzel az egész eljárással
kapcsolatban zajlik már az egyeztetés.
Nagy Dávid mb. osztályvezető: A nyilatkozatok egy beszámolóhoz kellenek hiánypótlásként.
Amiket leírtak, azok tényszerűen így történtek. Ezek formális dolgok, hogy nyilatkozni kell
ezekről a tényekről.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a polgármestert a kiosztott
dokumentumok aláírására.
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 584/2020. (X.12.) határozata
pályázatokhoz szükséges dokumentumok jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 53.§ 1.)
ea) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva felkéri a
polgármestert a határozat mellékletét képező dokumentumok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 13.
Ács Rezső polgármester

Bomba Gábor elnök: Az Epreskert vízrendezésével kapcsolatban érkezett az előbb egy
határozati javaslat. Megkéri Rácz Zoltán bizottsági tagok, hogy ismertesse a javaslatot.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A vízrendezés a Béketelepen és az Epreskertben csak akkor lehet
hatékony, ha a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kezelt csatorna is teljesen rendbe
lesz téve. Ő úgy tapasztalta, hogy ez nagyon nincs rendbe téve. Évek óta nem tisztítja senki,
nagyon koszos, és teljesen alkalmatlan arra, hogy elbírja a vizet. Fel kellene szólítani ezt az
igazgatóságot a rendbe tételre.
Bomba Gábor elnök: Milyen határidővel legyen felszólítva? Ezt azért kérdezi, mert a
kísérőlevél is be fog még érkezni a bizottság elé.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Felszólítani nem tudják a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóságot. Véleménye szerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságot
kellene felhívni arra, hogy keresse meg az előbb említett igazgatóságot. Nem gondolja, hogy
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polgármester úr nevében kellene, hogy menjen ez a megkeresés, véleménye szerint ez az
igazgatóságvezető úr hatásköre.
dr. Varga András osztályvezető: Ez a probléma nem most merült fel, korábban már a hivatal
is jelezte ezt.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha az önkormányzat ezt a feladatot elvégezné, akkor nem
lehetne átszámlázni ezt a költséget? Mert úgy látszik, hogy a felszólítások nem segítenek.
dr. Varga András osztályvezető: Nem hinné, hogy erre van lehetőség.
Bomba Gábor elnök: A cégektől kezdve mindenkit kár fog érni akkor, ha ezt nem teszi rendbe
az igazgatóság. A Jogi Osztálynak kellene megvizsgálnia, hogy az így keletkező kár
továbbhárítható-e. Az önkormányzat hiába teszi rendbe a saját részét, ha ott van egy bucka,
ami miatt visszafolyik a víz, az valakinek kárt fog okozni. Lehet, hogy nincs erre jogi eszköz, de
ettől függetlenül mindenképpen meg kellene ezt vizsgálni.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ezt mikorra vizsgálja meg a Jogi Osztály?
Bomba Gábor elnök: Október 19-re. Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési- és Fejlesztési Igazgatóságát, hogy
vegye fel a kapcsolatot a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, és szólítsa fel az
általa kezelt csatorna rendbe tételére;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályát, hogy vizsgálja meg, hogy a csatornával
kapcsolatban keletkezett kár tovább hárítható-e.
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 585/2020. (X.12.) határozata
a Polgármesteri Hivatal felkéréséről az Epreskerttel és a
Béketeleppel kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. felhívja a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési- és Fejlesztési
Igazgatóságát, hogy vegye fel a kapcsolatot a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal, és szólítsa fel az általa kezelt csatorna
rendbe tételére;
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályát, hogy vizsgálja meg,
hogy a csatornával kapcsolatban keletkezett kár tovább háríthatóe.
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Megbízási szerződés jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A megbízási szerződés, amelyet jóvá kellene, hogy hagyjon a bizottság
kiküldésre került. Ezt a szerződést ki készítette?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Neki Berlinger Attila küldte meg, de, hogy ő
kitől kapta, azt nem tudja.
dr. Varga András osztályvezető: Véleménye szerint a hivatal készítette elő.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Aljegyző úr törvényességi szempontból
megvizsgálta a szerződést, és ő rendben találta, és jóváhagyta a kiküldést.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. megbízási szerződést fogadja el, annak tartalmával és szövegével értsen egyet;
2. hívja fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
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 586/2020. (X.12.) határozata
megbízási szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a határozat mellékletét képező megbízási megbízási szerződést
elfogadja, annak tartalmával és szövegével egyetért;
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
Bomba Gábor elnök
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2. felhívja a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
Ács Rezső polgármester

10. napirendi pont:
Jogi állásfoglalás kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a jegyzőt, hogy nyújtson tájékoztatást
arra vonatkozóan, hogy a beszerzési eljárások teljesítésigazolásának jóváhagyása kinek a
hatásköre és feladata.
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 587/2020. (X.12.) határozata
jogi állásfoglalás kéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a jegyzőt, hogy
nyújtson tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a beszerzési eljárások
teljesítésigazolásának jóváhagyása kinek a hatásköre és feladata.
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
dr. Gábor Ferenc jegyző

Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A lejárt határozatokról még nem kapták meg a beszámolót.
Különösen az érdekelné, hogy melyek azok a szerződések, amelyek még nem kerültek
aláírásra.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A kollégáknak augusztusban és szeptemberben
is kiküldte többször a felhívást ezzel kapcsolatban, de a mai napig nem írták meg többen a
választ a határozatok végrehajtásáról.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a jegyzőt, hogy nyújtson tájékoztatást
arra vonatkozóan, hogy a bizottság 458/2020. (VIII.31.) számú határozatának végrehajtására
miért nem került sor, és várhatóan mikorra teljesíthető.
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 588/2020. (X.12.) határozata
tájékoztatás kérésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a jegyzőt, hogy
nyújtson tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a bizottság 458/2020.
(VIII.31.) számú határozatának végrehajtására miért nem került sor, és
várhatóan mikorra teljesíthető.
Határidő:
Felelős:

2020. október 19.
dr. Gábor Ferenc jegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 16 óra 44 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Gábor Ferenc
jegyző
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