SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-10/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. március 09. (hétfőn) napján 16 órakor Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
dr. Göttlinger István aljegyző;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
Balázs László kommunikációs asszisztens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens;
jegyzőkönyvvezető;
Meghívottak:

Farkas Pál Györgyné a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke;
Häfner Adél a Wunderland Óvoda vezetője;
Malomsoki Krisztián a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója;
Csukle Tibor a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság jelezte, hogy lenne két új napirendi
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pont javaslata. Megkéri dr. Varga András osztályvezető urat, hogy tájékoztassa a bizottságot
a javaslataikról.
dr. Varga András osztályvezető: A városüzemeltetés előirányzatával kapcsolatban
szeretnének javaslatot tenni. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Fóliasátor
megvásárlása” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Varga András osztályvezető Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Kátyúzási munkálatok” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a cég könyvelésével kapcsolatos
beszerzési eljárásának megindítását. Erre tekintettel javasolja, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére a „Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelési szolgáltatásra
vonatkozó megbízási szerződésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása” tárgyú,
szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Wifi for Eu
pályázat” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Polgármesteri
Hivatal sávszélességének bővítése” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai üléseinek közvetítésére
és műsorszolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása” tárgyú, szóbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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dr. Holczer Mónika jogi és bizottság referens: Kiss Szabolcs Márk küldött neki a pénteki nap
folyamán egy kérelmet. Ezt felveszi a bizottság a napirendjére?
Bomba Gábor elnök: A mai ülésen nem, mert még várnak azzal kapcsolatban egy választ.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az
„Egyebek” napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felhatalmazása” tárgyú, szóbeli
előterjesztést.
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Nem tartja
fontosnak a zárt ülés megtartását, mert úgy látja, hogy a sajtó nincs jelen a mai ülésen.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a nyilvános ülésről
készült jegyzőkönyv felkerül az önkormányzat honlapjára.
Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Ez viszont
sértheti a cégnek az üzleti érdekeit, ezért szeretné a zárt ülés tartását kérni.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Szekszárdi Távhőszlgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének felhatalmazása” tárgyú, szóbeli előterjesztés tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat közigazgatási döntés alapján teendő
intézkedésre” tárgyú, 119. számú írásbeli előterjesztés tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat peres üggyel kapcsolatban szükséges
döntésre” tárgyú, 120. számú írásbeli előterjesztés tekintetében a zárt ülés elrendelésére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A
név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bomba Gábor elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg.
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felhatalmazása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Javaslat közigazgatási döntés alapján teendő intézkedésre
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
3. napirendi pont:
Javaslat peres üggyel kapcsolatban szükséges döntésre
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
NYILVÁNOS ÜLÉS:
4. napirendi pont:
Nyilatkozat tulajdonosi hozzájárulásról a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési
feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” címen benyújtott
támogatási kérelemmel kapcsolatban
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Farkas Pál Györgyné a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5. napirendi pont:
Javaslat az „Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez” elnevezésű
támogatáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzésére
(116. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelési szolgáltatásra vonatkozó
megbízási szerződésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Malomsoki Krisztián ügyvezető igazgató
7. napirendi pont:
Javaslat Tehetségbarát Önkormányzat 2020 Díj tárgyú pályázati felhívás keretében pályázat
benyújtására
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonostó számú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósulásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes eszközök
értékesítéssel történő selejtezése
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő
egyes eszközök értékesítéssel történő selejtezése
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és
szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításával kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
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12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai
üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszerzési eljárás
megindítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
13. napirendi pont:
Wifi for Eu pályázat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
14. napirendi pont:
Polgármesteri Hivatal sávszélességének bővítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
15. napirendi pont:
Szobortakaró ponyvák megrendelése
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
16. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök selejtezési kérelme
(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
17. napirendi pont:
Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
18. napirendi pont:
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációs díjának
megtérítésére
(104. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
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19. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Kérelmek önkormányzati ingatlanok telek-kiegészítés keretében történő megvásárlására
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkaterve
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
24. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től érkezett kérelem megtárgyalása
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
25. napirendi pont:
Tájékoztató a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság lejárt határidejű határozatairól (2020.
március 02. napjáig)
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
26. napirendi pont:
Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület kérelme
(121. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
27. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata a Szekszárdi Zumba gold csapat kérelmével
kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
28. napirendi pont:
Fóliasátor megvásárlása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
29. napirendi pont:
Kátyúzási munkálatok
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
Egyebek

A bizottság 16 óra 11 perctől 16 óra 21 percig zárt ülést tartott.
A bizottság a zárt ülés befejeztével nyilvános ülésen folytatja munkáját az elfogadott
napirend alapján.
4. napirendi pont:
Nyilatkozat tulajdonosi hozzájárulásról a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési
feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” címen benyújtott
támogatási kérelemmel kapcsolatban
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Farkas Pál Györgyné a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető asszonyt,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy a részletekről az óvodavezető asszonyt és
az elnök asszony tud majd beszámolni, de a lényeg az, hogy érkezett még a múlt héten egy
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kérelem. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat benyújtott egy pályázatot a
Wunderland Óvodának főként a felújítására, tárgyi eszközök beszerzésére. Az óvoda az
önkormányzatnak a kizárólagos tulajdonában áll, viszont egy megállapodás alapján a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a kezelésében van. A pályázat nyertes lett,
a 17 millió forintos keretösszegből 15 millió forintos támogatás lett megítélve az irányító
hatóság által. A támogatói okirat aláírásához szükség van a tulajdonosnak a hozzájárulására is.
Mellékletként kiküldték a támogatási kérelmet, a tulajdonosi hozzájárulás mintáját, illetve a
teljes pályázatot is.
Bomba Gábor elnök: Mire lett benyújtva a pályázat?
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Elmondja,
hogy az elnök úrnak is írtak egy levelet az üggyel kapcsolatban. Részletesen tájékoztatták a
bizottságot arról, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019 novemberében
nyújtott be pályázatot a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött
Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkársági, Nemzetiségi Főosztályához a
„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása” címmel. Erre a célra 15 millió forintos támogatás lett megítélve a
részükre. A pályázat jelenleg a támogatási szerződésnek a fázisában van, amelynek egyik
részét képezi a tulajdonosi nyilatkozat. Az óvoda épület az önkormányzat tulajdonában van.
az utóbbi időben kihasználták ezeket a pályázati lehetőségeket. A tavalyi évben 10 millió
forintos pályázattal tudtak felújítási munkákat végezni az intézményben. Az idén nyert 15
millió forint is egy igen komoly összeg. Ezzel kapcsolatban részletében megnevezték a
pénzösszegeket is az előzetes árajánlatok szerint. Sor kerülne a világítás korszerűsítésére,
amely elkezdődött már az óvodában, de továbbra is folytatni kell. Indokolttá vált a folyósokon,
a kiszolgáló helyiségekben és az irodákban is a korszerű energiatakarékosság kialakítása. Ez
egy korszerűsítési beruházás lesz. Lenne sportpadló is a gyermekeknek, amely gyermekek
érdekeit szolgáló közösségi tér is lenne, és amelyet több célra is szeretnének felhasználni.
Udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzése is nagyon fontos, mert a mostaniak már elavultak
és balesetveszélyesek. Gyermekszékeket és ágyneműket is beszereznének, valamint dolgozói
beléptető rendszert is kialakítanának, valamint felnőtt öltözőt is. Ha végeznének egy
kimutatást onnantól kezdve, amikortól az óvoda a nemzetiségi önkormányzat fenntartásába
került, akkor több millió forintos összeg jönne ki, amelyet pályázatokon korszerűsítésre,
felújításra fordítottak. Készítettek egy táblázatot is arról, hogy milyen fejlesztések valósultak
meg ez idő alatt. 2005-től van az óvoda a nemzetiségi önkormányzatnak a fenntartásában. A
2006-2015 közötti időszakban 168 millió forint jön ki. A legutóbbi öt évben pedig csaknem 40
millió forintot költöttek beruházásra és felújításra. Úgy gondolja, hogy ezek az összegek a
város fejlesztését is célozzák, hiszen az önkormányzat tulajdonában lévő épületnek a
korszerűsítéséről és értékeinek a megőrzéséről van szó.
Bomba Gábor elnök: Ebből az összegből lehet valamennyit működésre fordítani?
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Csak
meghatározott dolgokra lehet pályázni ebben az esetben.
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Bomba Gábor elnök: Ez csökkenti valamennyivel a dologi kiadásokat?
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez
kimondottan beruházás és felújítás.
Bomba Gábor elnök: Egy beruházásnak lehet olyan oldala is, amely csökkenti a költségvetést.
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a világítás
korszerűsítése olyan céllal megy, amely energiatakarékos megoldással csökkenti a dologi
kiadásokat. Mindig próbálják úgy elkölteni a pályázati pénzeket, hogy az valamilyen
megtakarítást is jelentsen. A nemzetiségi önkormányzat véleményezési joga van a város
költségvetését illetően. Elmondja, hogy nem tudták elfogadásra javasolni a költségvetés
tervezetet, mert ellentmondásos dolgokat találtak benne, így nem tudták, hogy
tulajdonképpen mit szavaznának meg benne. A város támogatást nyújt az önkormányzatnak,
illetve az önkormányzat által fenntartott intézménynek. Ez öt éven keresztül 23 millió forint
volt eddig.
Bomba Gábor elnök: Valamint elengedi a bérleti díjat.
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Itt nincs más,
csak 23 millió forint. A költségvetés szöveges részében 30 millió forint szerepelt, a táblázatos
részben viszont 25 millió forint szerepel. Az önkormányzat képviselő testülete dilemmába
került, hogy akkor most mi az igaz. A költségvetésben nagyon szerették volna a 30 millió
forintot elérni, hiszen ezt a pénzt nem tudják fejlesztésre, felújításra és karbantartásra
használni, hanem ebből a pénzből tudják a gyermekek ingyenes étkeztetését kiegészíteni.
Egyre több az ingyenesen étkező gyermek, akiknek az étkeztetését ebből az összegből tudják
pótolni. Van öt olyan személy az óvodában, akik után nincs normatív hozzájárulás, így ezeket
a költségeket a város által nyújtott összegből próbálják egyensúlyozni.
Bomba Gábor elnök: Ebből a pályázatból semmilyen megtakarítás sem lesz?
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ebből nem.
Bomba Gábor elnök: A költségvetést pedig nem érinti?
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Végül is nem.
Bomba Gábor elnök: A városnak nyilván az lenne a célja, hogy olyan pályázatok szülessenek,
amelyek azért csökkentik a város által folyósított támogatásokat. A jövőben ilyen irányba is el
kellene menni, mert több óvodája is van a városnak, amelyek esetében ekkorát nem nőnek az
igényelt összegek.
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A nemzetiségi
előirányzat terhére csak olyan pályázatokat tudnak benyújtani, amelyek nemzetiségi célokkal
kapcsolatosak. Ezeket igyekszenek is felhasználni.

10
0309jkv

Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Véleménye szerint ennek a beruházásnak az esetében is
alkalmazni kellene az összes cégre és intézményre vonatkozó szabályokat, hogy ne legyen
kivétel a beszerzéseknél.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A beszerzési szabályzat ki van terjesztve a német
nemzetiségi önkormányzatra is.
Farkas Pál Györgyné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A
beszerzéseket a hivatal munkatársai folytatják le. A jogi dolgokkal és a beszerzéssel
kapcsolatos segítségeket a hivataltól kapják meg. Ez a megállapodásban is így szerepel.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy eddig is folyamatosan tartották a
kapcsolatot a hivatal kollégái a nemzetiségi önkormányzattal és az óvodával, és ezért került ez
a határozati javaslatban is rögzítésre.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ő is azon az állásponton van, hogy az azonosság és az azonos
elbírálás elvét kell, hogy kövessék. Különösen fontos ez azért, mert az önkormányzat jelenleg
is hitelből gazdálkodik, súlyos hiteleket kezel. Az ő munkájuk egy része az, hogy folyamatosan
olyan megoldásokat tárjanak fel a vezetőknek, amelyek a város működését és a városhoz
tartozó cégeket és intézményeket a fenntarthatóság felé mozdítják el. A jelzett óvoda
vezetésének és azok eredményeinek az a következménye, hogy a városban működő óvodák
műszaki és szolgáltatási színvonala jelentősen eltér. Elég nehéz ezt úgy megmagyarázni, hogy
a jelzett óvoda nem fizet az ingatlanért semmi bérleti díjat. Próbálják megoldani azt, hogy ne
legyenek a városban olyan veszteséges cégek, amelyeket a város hitelből feltőkésít. Ennek a
következménye pedig az lesz, hogy más vonalakon adományokból, baráti segítségek útján 100
milliók kerülnek egy olyan gazdasági helyzetbe, hogy nem kell termekért, szolgáltatásokért,
pályákért fizetni a használóknak. Ha a bizottság követi az azonos elbírálás alapelvét, az
objektivitást és a fenntarthatóságot, akkor ennek lehet az az eredménye, hogy néhány év után
a város valóban úgy működik, hogy azt mindenki korrektnek és tisztességesnek fogja látni. Ő
is felveti az azonos elbírálásnak a szükségességét.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy most van egy tényszerű helyzet, amelyre
vonatkozóan érkezett most egy kérelem.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 199/2020. (III.9.) határozata
„A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a
nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
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támogatása” című
hozzájárulásról

pályázat

vonatkozásában

a

tulajdonosi

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 1.18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában lévő 4534/3 hrsz számon az ingatlan-nyilvántartásba
felvett, természetben a 7100 Szekszárd Wesselényi u. 19. címen
található ingatlan vonatkozásában, a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat által „A Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását
segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” címmel
benyújtott sikeres és eredményes pályázat megvalósításához
tulajdonosként hozzájárul, azzal, hogy felkéri a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a pályázat megvalósítása
során, az ingatlant érintő bármely munkafolyamat előkészítéséről
és kivitelezésről a tulajdonost folyamatosan tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármester Urat az előterjesztés mellékletét képező
tulajdonosi hozzájárulás megnevezésű dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 11.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
Javaslat az „Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez” elnevezésű
támogatáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzésére
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A téma már többször volt a bizottság
napirendjén. Szeretné megkérdezni a Városfejlesztési-és Üzemeltetési Igazgatóság vezetőjét,
hogy mire lenne szüksége a hivatalnak.
dr. Varga András osztályvezető: Egyeztetett a zöldfelület-karbantartó csoport vezetőjével,
valamint a kertésszel is. Nekik az előterjesztésben is szereplő elektromos kisteherautó
segítené a munkájukat. A dobozos típusú teherautó annyira nem szolgálná a munkájukat. Az
előterjesztésben szereplő teherautó billenő platós, ami segítséget jelentene nekik.
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ez az autó mit váltana ki?
dr. Varga András osztályvezető: Igazából nem váltana ki semmit sem, mert a többi autóra is
ugyanúgy szükségük lenne, csak a kilométerek jóval kevesebbet futnának. Van egy hosszú
platós teherautójuk, és egy másik billenő platós teherutójuk is, amelyek a zöldfelületkarbantartó csoport munkáját segítik, viszont ezekre az autókra továbbra is igényt tartanának
a plató mérete miatt. Ezzel az új autóval az öntözést tudnák elvégezni a városban.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ez a plató méret elegendő lenne rá?
dr. Varga András osztályvezető: Igen. A korábban felvetett kérdésre nem tud jelenleg
válaszolni, mert nemcsak egy autóval végzik az öntözést, így nem tudja, hogy hány kilométer
megy el az öntöző tevékenységre.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ez nem számítana lassú járműnek?
dr. Varga András osztályvezető: 50 km/h-s sebessége van, így belefér a pályázatba.
Bomba Gábor elnök: Egy kisteherautó és egy dobozos autóra lenne benyújtva a pályázat?
dr. Varga András osztályvezető: A dobozos autóról nem tud nyilatkozni, mert azokat
elsősorban a csoportvezetők használják. Az egyik általuk használt autóról úgy tudja, hogy
értékesítésre van kijelölve, mert a karbantartó csoportba beépült a festő brigád. A gyepmester
is használ dobozos autót. Ezeknek a kiváltását szolgálhatja egy dobozos autó beszerzése.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Az lenne logikus, ha oda kerülne az új autó, ahol a legtöbb
kilométer van. Személyhez vagy osztályhoz kötött autó lenne? Jó lenne, ha minél nagyobb
megtérülést hozna.
dr. Varga András osztályvezető: A táblázat alapján a gyepmester autója megy a legtöbb
kilométert. Költségben nem ez jelenti a legtöbbet.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A Nivák terepre mennek?
dr. Varga András osztályvezető: Egy Niva van jelenleg, amelyet az egyik mezőőr használ. Ezt
mindenképpen javasolt megtartani a terep miatt.
Bomba Gábor elnök: Belefér a kettő a pályázatba?
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Igen. De meg kellene kérdezni adott esetben a gyepmestert,
hogy milyen paraméterekre lenne szükség. Ezek felmatricázott, marketing értékkel bíró
járművek lesznek?
dr. Varga András osztályvezető: Biztos, hogy fel kell, hogy címkézzék.
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Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ha nem, akkor a keretből kellene áldozni erre, hogy a lakók
is lássák, hogy az önkormányzat gondolkodik a zöld dolgokban. Neki tetszik az az ötlet, hogy
olyan autó legyen vásárolva, amelyet nem egy ember használ a saját céljaira, hanem inkább
az önkormányzat és a város ügyei lesznek intézve vele. Véleménye szerint nagyobb presztízs
értéket jelent, hogy elektromos autóba ruházott be az önkormányzat.
Bomba Gábor elnök: Ez közbeszerzési eljárás lesz?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Igen. Az autók paramétereit viszont pontosan meg
kellene határozni.
Bomba Gábor elnök: Annak meghatározását véleménye szerint a városüzemeltetés
munkatársaira kellene bízni. Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá egy darab elektromos
kisteherautó és egy darab elektromos kishaszongépjármű beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárás elindítását, valamint hívja fel a közbeszerzési tanácsadót az Ajánlattételi Felhívás
dokumentációjának elkészítésére, egyúttal hatalmazza fel a Városfejlesztési- és Üzemeltetési
Igazgatóság vezetőjét a gépjárművek paramétereinek, felszereltségének meghatározására a
rendelkezésre álló keretösszeget, továbbá az előzetes árajánlatokban szereplő adatokat
figyelembe véve.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 200/2020. (III.9.) határozata
az „Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez”
elnevezésű támogatáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzéséről
1. 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. a).
pontjában meghatározott hatáskörben eljárva jóváhagyja
1 db elektromos kisteherautó és 1 db elektromos
kishaszongépjármű beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
elindítását.
2. Felkéri a közbeszerzési tanácsadót az Ajánlattételi Felhívás
dokumentációjának elkészítésére.
3. felhatalmazza a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság
vezetőjét a gépjárművek paramétereinek, felszereltségének
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meghatározására a rendelkezésre álló keretösszeget, továbbá az
előzetes árajánlatokban szereplő adatokat figyelembe véve.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Bomba Gábor elnök
Rozinka Attila igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelési szolgáltatásra vonatkozó
megbízási szerződésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Malomsoki Krisztián ügyvezető igazgató
Bomba Gábor elnök: Köszönti a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját. Megkéri az ügyvezető igazgató urat, hogy röviden ismertesse a kérelmét.
Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója: A társaság jelenlegi könyvelőjének március 15. napjával megszűnik a
munkaviszonya, így könyvelő nélkül maradnának. A könyvelő úr még a korábbi ügyvezető
igazgatónak mondott fel, és most fog lejárni a felmondási ideje. A könyvelő fizetése bruttó
445.000 forint volt a járulékokkal együtt. Szükségük lenne tehát egy könyvelőre. Jelenleg úgy
néz ki, hogy tudnak jelöltet találni, 10 százalékkal olcsóbban. Ez megbízási szerződéssel
400.000 forint+ ÁFA lenne. Mivel ez beszerzési értékhatár, így ő ebben egyedül nem dönthet.
Bomba Gábor elnök: A beszerzési eljárásnak a megindításáról kellene, hogy döntsön a
bizottság. Szeretnék majd kérni a három meghívottnak az elérhetőségét is.
Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója: Az ajánlattevőknek a körét is a bizottság kellene, hogy meghatározza.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
bizottság soron következő rendes ülésére az ügyvezető igazgatóval együttműködve készítse
elő a Nonprofit Kft. könyvelési feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás elindításához
szükséges dokumentumokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 201/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelési
szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésével kapcsolatos
beszerzési eljárás megindításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója által elmondottakat is
figyelembe véve felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság
soron következő rendes ülésére az ügyvezető igazgatóval
együttműködve készítse elő a Nonprofit Kft. könyvelési feladatainak
ellátására irányuló beszerzési eljárás elindításához szükséges
dokumentumokat.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: Megkéri a hivatalt, hogy tájékoztassák az ügyvezető igazgató urat, hogy
kit kell keresnie ezzel az üggyel kapcsolatban.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ő az illetékes ebben a kérdésben.
7. napirendi pont:
Javaslat Tehetségbarát Önkormányzat 2020 Díj tárgyú pályázati felhívás keretében pályázat
benyújtására
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott osztályvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ez a díj minden évben kiírásra kerül. Másfél millió
forintot lehet támogatásként elnyerni. Az önkormányzat jó gyakorlatait kell bemutatni,
amelyet a tehetségpártolás kapcsán eddig is elvégzett már. Ha elnyeri az önkormányzat ezt az
összeget, akkor a támogatást is ilyen célra kell fordítani. Külön került kiírásra a megyei jogú
városokra a pályázat, és csak pár település nyerheti el.
Bomba Gábor elnök: Nyert már korábban az önkormányzat ezen a pályázaton?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Igen, volt már rá példa.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

16
0309jkv

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 202/2020. (III.9.) határozata
a Tehetségbarát Önkormányzat 2020 Díj tárgyú pályázati felhívás
keretében pályázat benyújtásáról
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 1.11. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. úgy dönt, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Tehetségbarát Önkormányzat 2020 Díj tárgyú pályázati felhívás
keretében pályázatot nyújt be;
Határidő:
Felelős:

2020. március 9.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázati dokumentáció
elkészítésére és határidőre történő benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 30.
Bomba Gábor elnök

8. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósulásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi a megbízott osztályvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Az előterjesztést nem szeretné kiegészíteni, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Jámbor Attila jelezte neki, hogy fog érkezni a bizottság
ülésére, csak egy kicsit később, mert edzést tart. Ő is szeretett volna itt lenni, hogy
beszámoljon erről a témáról.
Bomba Gábor elnök: A megállapodás tervezettel kapcsolatban lenne pár módosító javaslatuk.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ez a megállapodás eléggé kötött, mert egy pályázatról
van szó. Nem tudja, hogy mire gondolt a bizottság módosítás alatt.
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Bomba Gábor elnök: Meg fogja küldeni a módosító javaslatot. A tervezetben pirossal jelölték
a módosító javaslataikat. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra,
hogy vizsgálja meg, hogy a bizottság által készített, a megállapodás módosításra vonatkozó
javaslat a megállapodásba beépíthető-e.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 203/2020. (III.9.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt megvalósulásáról, konzorciumi
együttműködési megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a TOP-6.1.4-16-SE1-201700001 azonostó számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt
megvalósulásával, konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a bizottság által
készített, a határozat mellékletét képező megállapodás módosításra
vonatkozó javaslat a megállapodásba beépíthető-e.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes eszközök
értékesítéssel történő selejtezése
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Amennyiben működőképes a korábbi ülésen hozott javaslatuk, akkor
szeretnék, ha a laptopok felajánlásra kerülnének. Sikerült az elajándékozásra valamilyen
megoldást találni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Még nem sikerült utánanézni az elajándékozás módjának.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a selejtezéséről a későbbi ülésén, a bizottság
189/2020. (III.2.) számú határozatában foglalt felhívás teljesítését követően hozzon döntést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 204/2020. (III.9.) határozata
értékesítéssel történő selejtezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján a Notebook Gigabyte Q1580L hordozható
számítógép, mint kis értékű tárgyi eszköz értékesítéssel történő
selejtezéséről a bizottság későbbi ülésén, a bizottság 189/2020. (III.2.)
számú határozatában foglalt felhívás teljesítését követően hoz
döntést.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő
egyes eszközök értékesítéssel történő selejtezése
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben is az előző napirenddel megegyező határozati
javaslatot fogalmaz meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 205/2020. (III.9.) határozata
értékesítéssel történő selejtezésről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján a Notebook Acer Aspire hordozható
számítógép, mint kis értékű tárgyi eszköz értékesítéssel történő
selejtezéséről a bizottság későbbi ülésén, a bizottság 189/2020. (III.2.)
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számú határozatában foglalt felhívás teljesítését követően hoz
döntést.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és
szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításával kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A Közgyűlés által a bizottságra szabott feladatról van szó ebben az
esetben. Elmondja, hogy az önkormányzat és az intézmények gazdálkodásának átvilágításával
kapcsolatos költségeket megbecsülték. 10 millió forint alá becsülik a költségeket, ezért
szeretnék, ha el lenne indítva a beszerzési eljárás. A pályázati felhívás és a meghívottak köre
itt van nála papír alapon, amelyet átad a bizottsági referensnek. Javasolja, hogy a bizottság
hagyja jóvá a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, polgármesteri Hivatala és
önkormányzati fenntartású és irányítású intézmények jogi és szervezeti működés strukturális
átvilágítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi
felhívását, és döntsön annak megindításáról. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a papír
alapon kiosztott dokumentáció alapján állapítsa meg a beszerzési eljárásban meghívásra
kerülő gazdasági szereplők körét, valamint, hogy hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás
elindításával kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok
aláírására, továbbá arra, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a bizottság elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 206/2020. (III.9.) határozata
az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat
gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső
szakértővel történő átvilágításával kapcsolatos beszerzési eljárás
megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város 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 meghatározott
hatáskörben eljárva
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1. jóváhagyja a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
polgármesteri Hivatala és önkormányzati fenntartású és irányítású
intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerint, és dönt annak
megindításáról;
2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét a határozat melléklete tartalmazza;
Határidő: 2020. március 09.
Felelős: Bomba Gábor elnök
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok
aláírására;
Határidő: 2020. március 18.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze a Bizottság elé.
Határidő: 2020. március 23.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai
üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszerzési eljárás
megindítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A nyilvánosság biztosításával kapcsolatban is van a bizottságnak
kötelezettsége, amelyet a mai ülésen kellene, hogy megtárgyaljanak. Van egy árajánlat-tételi
felhívásuk, amely a részükre megküldött tervezet átdolgozásával készült el, és amelyet átad a
bizottsági referensnek. Szeretné, ha el lenne indítva a beszerzési eljárás. Javasolja, hogy a
bizottság hagyja jóvá a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi
felhívását a kiosztott dokumentáció szerint, és döntsön annak megindításáról. Javasolja
továbbá, hogy a bizottság a beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét
az alábbiak szerint határozza meg:
- Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Kft.
- Radio Antritt
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- RTV Szekszárd Műsorszolgáltató Kft.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával
kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására,
valamint arra is, hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a bizottság elé.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Azt szeretné megkérdezni, hogy a bizottság mivel
támasztja alá, hogy ez nem közbeszerzési értékhatár.
Bomba Gábor elnök: Van indikatív ajánlatuk a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Kft-től,
amelyben hivatkoznak is arra, hogy ez nem közbeszerzési értékhatár, valamint a Közgyűlés is
tárgyalta már ezt a témát, és ezért adta a Közgyűlés a bizottság hatáskörébe. Ez a kör már
korábban le lett futva.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Úgy indult, hogy a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió
Kft. egy kérelemmel élt a Közgyűlés irányába, miszerint 2.000.000 forint+ÁFÁ-ért tudná
biztosítani a Közgyűlésnek és a bizottságoknak a nyilvánosságát. Ezt követően a Közgyűlés
döntött arról, hogy beszerzési eljárás lefolytatására kerüljön sor. Így a kérelem lényegében
indikatív ajánlatnak tekinthető. Ezt át tudja küldeni a megbízott osztályvezető asszonynak.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Ugyanez a kérdés felvetődik az előző napirendi ponttal
kapcsolatban is. Ott van bármilyen indikatív ajánlat?
Bomba Gábor elnök: Igen, megküldi azt is elektronikus formában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 207/2020. (III.9.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési üléseinek,
valamint bizottságai üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos beszerzési 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 1.26. pontjában meghatározott
hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai üléseinek
közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátására” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás ajánlattételi felhívását
a határozat melléklete szerint, és dönt annak megindításáról;
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2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
 Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Kft.
 Radio Antritt
 RTV Szekszárd Műsorszolgáltató Kft.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az eljárás elindításával kapcsolatos
eljárási cselekmények megtételére és a szükséges dokumentumok
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. március 18.
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beszerzési eljárás
eredményét terjessze a Bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2020. március 23.
dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Wifi for Eu pályázat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban nincs még
minden információnak a birtokában, így az informatikusoknak lenne még ezzel kapcsolatban
feladata, és most a beszerzési eljárásnak a paramétereit határoznák meg. A műszaki
feltételeket pedig ezt követően néznék meg. Van ez a Wifi for Eu pályázat, amelyre fix összeg
van meghatározva, ha jól tudja, 15.000 euró. Ez az összeg mindenkinek ugyanennyi. Javasolja,
hogy a bizottság a Wifi for Eu pályázattal kapcsolatban az alábbi paramétereket határozza
meg:
- az értékelés fő szempontjaként figyelembe kell venni, hogy ki tud nagyobb
lefedettséget biztosítani a rendelkezésre álló keretösszegért;
- a pályázatba legyen bevonva a Polgármesteri Hivatal legnagyobb házasságkötő
terme, a Béla király tértől a Babits Mihály Kulturális Központig terjedő szakasz,
valamint a sportcsarnok környéke.
- plusz internet vásárlását a bizottság nem támogatja, ezért az ajánlatot tevő
részére biztosítani kell a hivatal, a Kulturális Központ és a sportcsarnok internet
elérését, amennyiben az ajánlattevő tájékoztatja az önkormányzatot arról,
hogy mekkora sávszélességre kell felkészülni.
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Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az
elmondottakat figyelembe véve kérjen be ajánlatot az alábbi gazdasági szereplőktől:
- Tarr Kft.
- Terra Kft.
- M-Digit Kft.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra is, hogy az
árajánlatok figyelembe vételével készítse elő a műszaki paramétereket, és terjessze a
bizottság elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 208/2020. (III.9.) határozata
a Wifi for Eu pályázatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a Wifi for Eu pályázattal kapcsolatban az alábbi paramétereket
határozza meg:
 az értékelés fő szempontjaként figyelembe kell venni, hogy ki
tud nagyobb lefedettséget biztosítani a rendelkezésre álló
keretösszegért;
 a pályázatba bevonja a Polgármesteri Hivatal legnagyobb
házasságkötő termét, a Béla király tértől a Babits Mihály
Kulturális Központig terjedő szakaszt, valamint a sportcsarnok
környékét.
 plusz internet vásárlását a bizottság nem támogatja, ezért az
ajánlatot tevő részére biztosítani kell a hivatal, a Kulturális
Központ és a sportcsarnok internet elérését, amennyiben az
ajánlattevő tájékoztatja az önkormányzatot arról, hogy mekkora
sávszélességre kell felkészülni.
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban
meghatározottakat figyelembe véve kérjen be ajánlatot az alábbi
gazdasági szereplőktől:
 Tarr Kft.
 Terra Kft.
 M-Digit Kft.
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az árajánlatok figyelembe
vételével készítse elő a műszaki paramétereket, és terjessze a
bizottság elé.
Határidő:

2020. március 23.
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Felelős:

dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Polgármesteri Hivatal sávszélességének bővítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen
be indikatív árajánlatokat az alábbi gazdasági szereplőktől a Polgármesteri Hivatal
sávszélességének bővítésével kapcsolatban, amely ajánlat térjen ki az önkormányzat összes
intézményére és többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaira is:
- Tarr Kft.;
- Terra Kft.;
- Vállalati internettel foglalkozó T-csoport.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra is, hogy az
árajánlatok figyelembe vételével készítse elő a műszaki paramétereket, és terjessze a
bizottság elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 209/2020. (III.9.) határozata
a Polgármesteri Hivatal sávszélességének bővítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be indikatív
árajánlatokat az alábbi gazdasági szereplőktől a Polgármesteri
Hivatal sávszélességének bővítésével kapcsolatban, amely ajánlat
térjen ki az önkormányzat összes intézményére és többségi
tulajdonban lévő gazdasági társaságaira is:
 Tarr Kft.;
 Terra Kft.;
 Vállalati internettel foglalkozó T-csoport.
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az árajánlatok figyelembe
vételével készítse elő a műszaki paramétereket, és terjessze a
bizottság elé.
Határidő:
Felelős:

2020. március 23.
dr. Molnár Kata jegyző
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15. napirendi pont:
Szobortakaró ponyvák megrendelése
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Bomba Gábor elnök: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal a kiegészítéssel,
hogy a bizottság engedélyezze a Wosinsky Mór Megyei Múzeum számára, hogy a
legkedvezőbb árajánlatot elfogadva rendelje meg a szobortakaró ponyvákat.
Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 210/2020. (III.9.) határozata
szobortakaró ponyvák megrendeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1. pontja 24.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. engedélyezi a Wosinsky Mór Megyei Múzeum számára, hogy a
legkedvezőbb árajánlatot elfogadva a szobortakaró ponyvákat
megrendelje;
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

16. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök selejtezési kérelme
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(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez a napirendi pont már a bizottság múlt heti ülésének
napirendjén is szerepelt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elmondja, hogy Bay Attilával átnézték az eszközöket. Van olyan
eszköz, amely egészen nyárig kint hevert a telepen, és tönkre is ment, és használhatatlan lett,
majd a KT-Dinamic Kft. magához vette és feldolgozta. Holnap besétál a céghez, és kér igazolást
erről.
Bomba Gábor elnök: Kell erről a bizottságnak igazolást kérnie?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igazából a sportcsarnoknak kellene, mert a sportcsarnok
béreli ezeket az eszközöket az önkormányzattól.
Bomba Gábor elnök: A bizottság viszont dönt arról, hogy elfogadja-e a selejtezést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Jó lenne, ha lenne erről igazolás.
Bomba Gábor elnök: Ha nem kapnak erről igazolást, akkor mi lesz?
dr. Varga András osztályvezető: A bérlőnek kell elszámolnia arról, hogy hol vannak ezek az
eszközök.
dr. Mezei László bizottsági tag: A holnapi nap folyamán tud tájékoztatást adni arról, hogy a
cégnél megtalálta-e ezeket az eszközöket.
Bomba Gábor elnök: a bizottságnak az is megfelelő, ha a cég ad arról igazolást, hogy ezeket
az eszközöket megsemmisítette. Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. selejtezési kérelméről későbbi ülésén hozzon döntést.
Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 211/2020. (III.9.) határozata
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök
selejtezési kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Sportközpont
közhasznú Nonprofit Kft. selejtezési kérelméről a bizottság későbbi
ülésén hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2020. március 23.
Bomba Gábor elnök

17. napirendi pont:
Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető
asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Ezek valóban használhatatlan eszközök.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a kért kis- és nagyértékű tárgyi eszközök
selejtezését hagyja jóvá, és járuljon hozzá a nyilvántartásból való kivezetésükhöz. Javasolja
továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a selejtezés
megtörténtéről készített jegyzőkönyvet terjessze a bizottság elé.
Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 212/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) rendelete
27. § (2) bekezdés alapján
1. a kért kis- és nagyértékű tárgyi eszközök selejtezését jóváhagyja, a
nyilvántartásból való kivezetésükhöz hozzájárul.
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a selejtezés megtörténtéről
készített jegyzőkönyvet terjessze a bizottság elé.
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Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Tamási Anna igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációs díjának
megtérítésére
(104. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az igazgatóságvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A vízgazdálkodásról szóló törvény szerint az
önkormányzatoknak kötelezően ellátandó feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíznek a begyűjtése, amelyet önkormányzati rendelet szabályoz. Ezt a szolgáltatást az
E.R.Ö.V Zrt. intézte. A cég jelezte az önkormányzat felé, hogy speciális gépjármű és szakember
hiányában nem kívánja ezt a tevékenységet folytatni. A vonatkozó jogszabályok alapján ebben
az esetben új közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni az új szolgáltató kiválasztására. Ennek
az eljárásnak a lefolytatásáig az E.R.Ö.V Zrt. bevont egy alvállalkozót a szolgáltatás
teljesítésére. Az alvállalkozó és a helyi rendeletben szabályozott díjtétel között különbség van,
és ezért a díjért nem vállalja ezt a szolgáltatást. Az alvállalkozó bruttó 2.400 forintért végzi ezt
a szolgáltatást, amire a törvény alapján az önkormányzatnak egy kompenzációs költsége van,
ha a szolgáltatás díja a rendelet alapján nincs fedezve. Az előterjesztésben a 2019. július 1. és
a 2020. január 31. közti időszakra számolták ki a kompenzációs díjtételt.
Bomba Gábor elnök: A közszolgáltató a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft., nem pedig az
E.R.Ö.V Zrt., a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. pedig nem terjesztett elő ilyen kérelmet. A
maga részéről nem támogatná a kompenzációs díjnak a megtérítését. Javasolja, hogy a
bizottság ne támogassa, hogy az Önkormányzat bruttó 814.175.- Ft kompenzációs díjat
fizessen meg az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részére a 2019. július-2020. január 1. közti időszakban
a lakosságtól származó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és
ártalmatlanítása kapcsán keletkező - rezsicsökkentés miatti - veszteségének megtérítésére a
költségvetési rendelet környezetvédelmi alapjának terhére. Javasolja, hogy a bizottság hívja
fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az E.R.Ö.V Zrt-vel megkötött Gördülő fejlesztési alap
szerződést vizsgálja felül annak érdekében, hogy ezt az összeget a szennyvízhálózati
gerincvezeték növelésére lehessen fordítani, valamint, hogy a számla is az önkormányzat
kezelésében legyen. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt
annak kimutatására is, hogy a szerződés megkötése előtti időszakban mekkora volt a
befizetett összeg a Gördülő Fejlesztési Alapból a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részéről,
valamint, hogy a jelenlegi szerződés alapján mekkora összeget fizet az E.R.Ö.V Zrt. a víziközmű
használatáért, valamint az ezzel kapcsolatos elszámolásokat is. Javaslatot tesz továbbá arra is,
hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az ezzel kapcsolatos szerződések
másolatának megküldésére.
Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
29
0309jkv

Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 213/2020. (III.9.) határozata
szennyvízdíj kompenzáció megfizetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.14. pontjában meghatározott
hatáskörében eljárva
1. nem támogatja, hogy az Önkormányzat bruttó 814.175.- Ft
kompenzációs díjat fizessen meg az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. részére
a 2019. július-2020. január 1. közti időszakban a lakosságtól
származó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtése és ártalmatlanítása kapcsán keletkező - rezsicsökkentés
miatti - veszteségének megtérítésére a költségvetési rendelet
környezetvédelmi alapjának terhére;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az E.R.Ö.V Zrt-vel megkötött
Gördülő fejlesztési alap szerződést vizsgálja felül annak érdekében,
hogy ezt az összeget a szennyvízhálózati gerincvezeték növelésére
lehessen fordítani, valamint, hogy a számla is az önkormányzat
kezelésében legyen;
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt annak kimutatására, hogy a
szerződés megkötése előtti időszakban mekkora volt a befizetett
összeg a Gördülő Fejlesztési Alapból a Szekszárdi Víz-és
Csatornamű Kft. részéről, valamint, hogy a jelenlegi szerződés
alapján mekkora összeget fizet az E.R.Ö.V Zrt. a víziközmű
használatáért, valamint az ezzel kapcsolatos elszámolásokat is.
4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt az ezzel kapcsolatos szerződések
másolatának megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
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dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy két-három nyugdíjas korú személy van a CBA
környékén, akik minden évben benyújtják a kérelmüket a közterület-használati díj mellőzése
iránt. Az előterjesztésben nagy összeg szerepel abból kifolyólag, hogy a kérelmezők nem
tudják meghatározni azokat a napokat, amelyeken árulni szeretnék a virágokat, ezért egy
időszakot jelöltek meg. Elég szerény körülmények között élő kérelmezőkről van szó, és erre
tekintettel kérik a közterület-használati díj mellőzését. A kérelmezők a saját maguk által
termelt virágokat árusítanák.
Bomba Gábor elnök: Lehet tudni biztosan, hogy nem egy cégről van szó?
dr. Varga András osztályvezető: Igen.

Bomba Gábor elnök: Előző években is be lett nyújtva ez a kérelem?
dr. Varga András osztályvezető: Igen, visszatérő kérelemről van szó. A korábbi bizottság
támogatta mindig a díj elengedését.
Bomba Gábor elnök: Egy 5.000 forintos egyszeri díj megállapítása megterhelő lenne a
kérelmező számára?
dr. Varga András osztályvezető: Nem tudja, véleménye szerint nem.
dr. Mezei László bizottsági tag: Többször elment az árusítás helyszínére. A kérelmező a saját
maga kertjében termesztett, rendkívül egyszerű, rossz minőségű növényeket kötöző
anyagokkal egy törött, ócska, sárga, műanyag vödörben árulja minden nap, és saját maga is
egy műanyag vödrön ül. Ezeket a virágokat még másnap is árulni szokták. 150 forintért lehet
megvenni ezeket a csokrokat. Vett már a kérelmezőtől virágot. Olyan emberről van szó, aki
jelentősen kiszorult az élet javaiból. Elmondja, hogy nem szólítja meg az embereket. Sokszor
még harmadik nap is árulja a virágokat. Nem tapasztalt virágtermelési hátteret, sem
szaktudást, sem agresszív árulást. Egy kifejezetten támogatható tevékenységről van szó, ami
pár embernek a napi örömét jelentené.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint ebben az esetben egy új szempontrendszert kellene
bevezetni. Eddig értékesítés esetén nem tekintett el a bizottság a díjtól, de szociális alapon a
jövőben el kellene. Javasolja a kérelem támogatását azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság
hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a hasonló tárgyú előterjesztések esetében vizsgálja
meg, hogy szociálisan rászoruló kérelemről van-e szó. Azt sem szeretné, ha valaki visszaélne a
helyzettel, és cégszerűen árulna. Jelen esetben úgy veszi, hogy a hivatal a rászorultságról már
nyilatkozott.
Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 214/2020. (III.9.) határozata
………………. közterület használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. 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 ……………. által virágárusítás
kapcsán benyújtott, a közterület használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmet támogatja, és hozzájárul a közterület
használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 9.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hasonló tárgyú
előterjesztések esetében vizsgálja meg, hogy szociálisan rászoruló
kérelemről van-e szó.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Rozinka Attila igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést.
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy egyeztetett az egyesülettel. Az egyesület már a díjnak a
felezését is el tudná fogadni, és nem okozna nekik problémát ennek az összegnek a
megfizetése. Javasolja, hogy a bizottság a Borvidék Futóegyesület által a Borvidék Félmaraton
Futóverseny elnevezésű rendezvény lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati
díj elengedésére vonatkozó kérelmet támogassa, és járuljon hozzá a közterület használati díj
50 százalékkal történő mérsékléséhez.
Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 215/2020. (III.9.) 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
díj elengedésére vonatkozó kérelmet támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj 50 százalékkal történő mérsékléséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 9.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés már szerepelt a bizottság korábbi ülésének napirendjén.
Javasolja, hogy a bizottság tartsa magát az elveihez, és ne támogassa jelen esetben a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 216/2020. (III.9.) határozata
a Tolna Megyei Méhész 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 Tolna Megyei
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Méhész Egyesület által a XVI. Tavaszváró Szakmai Méhésznap
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmet nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 9.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Kérelmek önkormányzati ingatlanok telek-kiegészítés keretében történő megvásárlására
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető urat,
hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy két kérelmet tartalmaz az előterjesztés. Az
egyik kérelem a Puskás Tivadar utca külterületi szakaszán lévő ingatlanra vonatkozik. a
kérelmező a tulajdonosa a 9571/5 és 9571/6 helyrajzi számú ingatlanoknak. Az ingatlanok
előtti, önkormányzati tulajdonban lévő legelőnek a megvételét kéri az önkormányzattól a
kérelmező telekhatár-rendezés keretében. Hozzácsatolná a saját területeihez a kérelmező az
önkormányzat tulajdonában lévő területet, amennyiben a bizottság támogatja ezt a kérelmet.
Ha nem támogatja a bizottság a kérelmet, akkor a kérelmező kérni szeretné a terület bérlet
formájában történő hasznosítását. A kérelmező most is gondozza valamennyire az
önkormányzati területet, a csatolt fényképen látható, hogy füvesített is, tehát valamilyen
használat jelenleg is folyik. Az előterjesztésben szereplő első rajz azt mutatja, hogy pontosan
mekkora területet szeretne a kérelmező megvásárolni. Amennyiben a bizottság támogatja a
telek-kiegészítést, akkor nem javasolnák az út széléig történő vásárlást, hanem a 9571/5
helyrajzi számú ingatlan telekhatárának a vonalánál kellene meghúzni. A burkolt úttól így
maradna egy másfél-két méteres területsáv még az önkormányzat tulajdonában. A kérelmező
a 9571/6 helyrajzi számú ingatlannak nem kéri teljes szélességében a kiegészítését, de, ha
teljes telekszélességben lenne hozzácsatolva, akkor egy komplexebb területrész jönne létre.
Tudni kell, hogy ez a terület a belterület határán van, így, ha az értékesítésről dönt a bizottság,
akkor véleménye szerint nem a zártkerti áron kellene.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem javasolná eladni ezt a területet, mert az út mellett a
későbbiekben akár járda is épülhet, és a közműnek is kellene helyet biztosítani. Arra jár, így
tudja, hogy miről van szó. A kérelmező rendben tartja ezt a területet. Nagyon alacsony bérleti
díjért kellene a birtokába adni hosszabb távra, például 10 évre.
Bomba Gábor elnök: A másik kérelem esetében is felmerült a bérletnek a lehetősége?
dr. Varga András osztályvezető: Nem, a második kérelem esetében a kérelmező ezt nem
vetette fel. Abban az esetben van az önkormányzati terület mellett a másik oldalon is egy
tulajdonos. Így ebben az esetben a másik ingatlan tulajdonosát is meg kellene kérdezni a
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vételről. Ha ő is élni kíván a vétel lehetőségével, akkor versenyeztetésre kellene, hogy sor
kerüljön. Ez nem beépítésre javasolt terület egyébként, és önmagában most használhatatlan.
Bomba Gábor elnök: Ebben az esetben is megkérdezné a kérelmezőt a bérlet lehetőségéről.
Jó lehet ez a terület valamikor még az önkormányzat bármire is?
dr. Varga András osztályvezető: Önmagában ez a terület művelésre alkalmatlan.
Bomba Gábor elnök: Versenytárgyalás lenne a javaslat?
dr. Varga András osztályvezető: Igen, ő megkérdezné a másik ingatlannak a tulajdonosát is.
Egy minimum árat meg kellene, hogy határozzon a bizottság ebben az esetben.
Bomba Gábor elnök: A belterületi árat kellene alapul venni.
dr. Varga András osztályvezető: Ebben az esetben 5.000 forint+ ÁFA.
Bomba Gábor elnök: Az első kérelemben szereplő terület is nagyon közel van a belterülethez.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Lényegében bármelyik pillanatban belterület lehet, csak
elhatározás kérdése.
Bomba Gábor elnök: A belterületi ingatlanokra van minimum bérleti díj?
dr. Varga András osztályvezető: Azt a bizottság következő ülésére szeretnék majd
előterjeszteni. Korábban 15 forint/m2/év volt megállapítva.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint a bérleti díj megállapításánál azt is figyelembe
kell venni, hogy a kérelmező rendbe tartja a területet.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
01008/4 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének értékesítését ne támogassa és hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szekszárd 9571/5 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosaival a kérelem tárgyát képező ingatlan bérleti formájában történő hasznosításával
kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 217/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárd 01008/4 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének
értékesítéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.5. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
01008/4 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének értékesítését nem
támogatja és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Szekszárd 9571/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival a
kérelem tárgyát képező ingatlan bérleti formájában történő
hasznosításával kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

2020. március 23.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

Bomba Gábor elnök: Szavazásra teszi fel az előterjesztés második határozati javaslatát azzal a
kiegészítéssel, hogy a minimum díj 5.000 forint/m2+ÁFA összegben kerüljön megállapításra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 218/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárd 1096/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.4. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. hozzájárul a SZMJV Önkormányzata tulajdonát képező Szekszárd
1096/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 399 m2
alapterületű ingatlan telek-kiegészítés keretében történő
értékesítéséhez a szomszédos, Szekszárd 1097/1 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai, ……………….. (7100 Szekszárd, ………………….) részére
az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben
szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb 5.000.Ft/m2 + ÁFA összegnél. Az értékesítés feltétele a Szekszárd 1096/2
hrsz-ú ingatlan tulajdonosá(i)tól származó tárgyi ingatlanra
vonatkozó nemleges vételi nyilatkozat beszerzése. Amennyiben a
1096/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa is igényt nyújt be az
önkormányzati ingatlan vételére, úgy a bizottság a magasabb
vételárat ajánló részére értékesíti az ingatlant.
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A földhivatali eljárással (telekhatárösszevonás, ingatlannyilvántartási bejegyzés) kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2020. március 9.
Bomba Gábor elnök

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

2020. július 31.
Ács Rezső polgármester

23. napirendi pont:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkaterve
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az eredeti határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 219/2020. (III.9.) határozata
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 2020. évi bizottsági
munkatervét a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor elnök

A bizottság 17 óra 41 perctől 17 óra 53 percig szünetet tartott.
24. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től érkezett kérelem megtárgyalása
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A társaság jelenlegi ügyvezetője
támogatja a korábbi ügyvezető kérelmét azzal a kitétellel, hogy a mobiltelefon esetében
10.000 forintos vételár kerüljön meghatározásra. Az eredeti határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 220/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től érkezett kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága támogatja Bálint Zoltánnak, a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. korábbi ügyvezető igazgatójának az által
kért tárgyi eszközöknek a megvásárlására irányuló kérelmét a jelenlegi
ügyvezető igazgató által javasolt összegen.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor elnök

25. napirendi pont:
Tájékoztató a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság lejárt határidejű határozatairól (2020.
március 02. napjáig)
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Arra kéri a bizottsági referenst, hogy
ismertesse, hogy melyik határozatok esetében nem került még sor a végrehajtásra.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A rekortán pálya esetében, a 109/2020. (II.10.)
határozatban a bizottság arról döntött, hogy kettő helyszín kerüljön még megvizsgálásra. Erre
még nem került sor, ezért meg kellene állapítani egy új határidőt.
Bomba Gábor elnök: Mikorra tudná a hivatal megvizsgálni, hogy a két új helyszínen
megvalósítható-e a rekortán pálya?
dr. Varga András osztályvezető: A bizottság jövő heti rendes ülésére.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 109/2020. (II.10.) határozat határidejét
2020. március 16. napjára módosítsa.
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Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A bizottság a 60/2020. I.27.) határozatával
döntött arról, hogy a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját egy későbbi ülésén hallgatja meg, erre azonban még nem került sor.
Bomba Gábor elnök: A bizottság következő ülésén szeretnék meghallgatni az ügyvezető
igazgatót. A bizottság március 13. napján, pénteken reggel 9 órakor tartana egy rendkívüli
ülést. Javasolja, hogy a bizottság ezen az ülésen hallgassa meg az ügyvezető igazgató urat.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója a 177/2020. (II.24.) határozattal fel lett hívva a Segíts Rajtam Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány kérelmével kapcsolatban adatszolgáltatásra. Az üresen álló
önkormányzati ingatlanokról szóló tájékoztatás még nem érkezett meg a hivatalba, így a
mostani ügyvezető igazgató részére kellene megállapítani egy határidőt.
Bomba Gábor elnök: Legkésőbb két hét múlva kellene a tájékoztatást megküldeni véleménye
szerint.
Illés Tamás elnökhelyettes: Nem vált még okafogyottá ez a kérés?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Nincs erről tudomása.
Bomba Gábor elnök: Ő sem tud erről. Javasolja, hogy a bizottság a 177/2020. (II.24.) határozat
határidejét 2020. március 23. napjára módosítsa.
Illés Tamás elnökhelyettes: A bizottság megkapott minden adatszolgáltatást, amit kért?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Az előterjesztésben szerepel hat darab
határozat, amelynek a végrehajtásáról még nem tudtak tájékoztatást nyújtani, mert az
aljegyző asszonytól a kolléganő most vette át az ügyiratokat. Arról kellene még döntenie a
bizottságnak, hogy a hivatal mikorra számoljon be ezeknek a határozatoknak a
végrehajtásáról.
Bomba Gábor elnök: A bizottságnak bizonyos határozatokkal kapcsolatban a Közgyűlés felé
van határideje.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Véleménye szerint a kórházzal kapcsolatos parkolás
esetében kapott javaslatokat a bizottság, csak nem a feltett kérdésre.
Bomba Gábor elnök: Ez a feladat az új ügyvezetőre szállt át.
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dr. Varga András osztályvezető: Azóta érkezett egy új javaslat, csak nem terjesztette be a
bizottság elé, mert nem volt olyan állapotban a javaslat, hogy tárgyalható lett volna, mert
megint nem a kérdésekre adott választ.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A Gurovicás feladat mikorra lesz teljesítve teljesen?
dr. Varga András osztályvezető: Reméli, hogy a héten sor kerül rá. Az adatok már ki vannak
gyűjtve, csak össze kell rakni az anyagot.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztésben szereplő hat darab
határozat beszámolásának határidejét 2020. március 16. napjában állapítsa meg.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot a bizottság által
megszavazott módosításokkal együtt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 221/2020. (III.9.) határozata
a lejárt határidejű (2020. március 2. napjáig) határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
1. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor elnök

2. a 109/2020. (II.10.) határozat határidejét 2020. március 16. napjára
módosítja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

3. a 60/2020. (I.27.) határozattal kapcsolatban a bizottság azt a döntést
hozza, hogy a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatóját 2020. március 13. napján hallgatja meg;
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Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Bomba Gábor elnök

4. a 177/2020. (II.24.) határozat határidejét 2020. március 23. napjára
módosítja;
Határidő:
Felelős:

2020. március 23.
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

5. a 94/2020. (II.3.), a 102/2020. (II.10.), a 121/2020. (II.10.), a
143/2020. (II.17.), a 180/2020. (II.24.) és a 182/2020. (II.24.) határozat
beszámolásának határidejét 2020. március 16. napjában állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

Bomba Gábor elnök: A munkásszállóval kapcsolatban utoljára abban maradtak, hogy az
elindításhoz szükség van arra, hogy beszerezzenek a cégektől szándéknyilatkozatokat azzal
kapcsolatban, hogy igénybe fogják-e venni a munkásszállónak a szolgáltatásait. Arra lett
ígéret, hogy kapnak ilyet, ami a pályázatnak megfelel, de így még nem tudtak elindulni ezzel,
mert ez elmaradt. Így ezt szeretnék kérni. Állítólag van egy tervezés is, amely egy komplett
terv. Úgy tudja, hogy apartmanokat tervezett oda az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban
szeretnék megkapni a terveket és a helyeket, és megvizsgálnák, hogy megfelel-e az a terv
ennek az elképzelésnek. Ha jól tudja, akkor lehet beadni, ha már van komplett terv is. Ennek
az átküldése is elmaradt. Ez is május végi, így ezen is elég sokat kell még dolgozni. Volt egy
beszámoló is a pályázatokról, amelyekben fel volt sorolva, hogy milyen pályázati lehetőségei
vannak még az önkormányzatnak az idei évben. Szeretnék ezt is kiegészítve megkérni, ha van
bármilyen pályázati lehetőség önkormányzatoknak vagy önkormányzati cégeknek. Ennek
keretében kellene megvizsgálni a kertészeti fejlesztést is. Szeretnének egy tájékoztatót az
ezzel kapcsolatos lehetőségekről. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy a kiemelt
közmunkaprogram nyitva van-e még.
dr. Varga András osztályvezető: Nincs már nyitva.
Bomba Gábor elnök: Végleg zárva van?
dr. Varga András osztályvezető: Gyakorlatilag közfoglalkoztatás költségének terhére lehet
eszközöket vásárolni.
Bomba Gábor elnök: De a kiemelt közmunka más.
dr. Varga András osztályvezető: A munkaügyi központ azt mondta, hogy ilyen nincs.
Bomba Gábor elnök: Nem a munkaügyi központnál van, az közvetlenül BM forrás, és az is a
neve, hogy kiemelt közmunka program. Nem tudja, hogy még létezik-e, két éve még biztos,
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hogy volt. Esetleg lehet tájékozódni a tamási önkormányzatnál is, velük csináltak már ilyet, így
ők tudnak mondani kontaktot is. Volt még egy határidő a Zöld Város Programmal
kapcsolatban. Ez a határidő már lejárt. Úgy tudja, hogy a héten sor kerül az irányító hatósággal
való egyeztetésre is. Ennek a határozatnak is meg kellene hosszabbítani a határidejét.
Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a munkásszállóval
kapcsolatban szerezzen be szándéknyilatkozatokat a cégektől, valamint az apartmanokkal
kapcsolatban a tervek és helyszínekre vonatkozó vizsgálatok eredményét küldje meg a
bizottság tagjainak a részére, továbbá, hogy nyújtson tájékoztatást a hazai pályázati
lehetőségekről, amely tájékoztatás külön térjen ki a kertészeti fejlesztésekre és a magas
hozzáadott értékű közmunkaprogramra. Javasolja, hogy a bizottság kérje azt is, hogy a
Polgármesteri Hivatal a 23/2020. (I.30.) közgyűlési határozat 4. pontjában foglalt egyeztetést
2020. március 23. napjáig ismételten kísérelje meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 222/2020. (III.9.) határozata
a Polgármesteri Hivatal felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a munkásszállóval
kapcsolatban szerezzen be szándéknyilatkozatokat a cégektől,
valamint az apartmanokkal kapcsolatban a tervek és helyszínekre
vonatkozó vizsgálatok eredményét küldje meg a bizottság tagjainak
a részére;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást a hazai
pályázati lehetőségekről, amely tájékoztatás külön térjen ki a
kertészeti fejlesztésekre és a magas hozzáadott értékű
közmunkaprogramra.
3. kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal a 23/2020. (I.30.) közgyűlési
határozat 4. pontjában foglalt egyeztetést 2020. március 23. napjáig
ismételten kísérelje meg.
Határidő: 2020. március 23.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
26. napirendi pont:
Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület kérelme
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
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Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A határozati javaslat négy változatot
tartalmaz. Javasolja, hogy a bizottság a „D” jelű változatot támogassa. Ez arról szólna, hogy az
önkormányzat támogatásként folyósítja a Művháznak a terembérleti díjat, és így az
egyesületnek nem kell fizetnie.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 223/2020. (III.9.) határozata
az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület kérelméről
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 1.3. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva javasolja, hogy a 100.000 forintos
terembért az önkormányzat támogatásként biztosítsa a Babits Mihály
Kulturális Központnak.
Határidő:
Felelős:

2020. április 18.
Bomba Gábor elnök

27. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata a Szekszárdi Zumba gold csapat kérelmével
kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy április 25-én kerülne sor egy
Zumba gold találkozóra Szekszárdon. Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság azt javasolja a
bizottságnak, hogy támogassa a rendezvényt 100.000 forinttal.
Bomba Gábor elnök: Még nincs elfogadott költségvetés, ezért erről a kérelemről később
döntenének. Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Zumba gold csapat kérelméről a 2020.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően határozzon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 224/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárdi Zumba gold csapat kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szekszárdi Zumba gold
csapat kérelméről a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően határoz.
Határidő:
Felelős:

2020. április18.
Bomba Gábor elnök

28. napirendi pont:
Fóliasátor megvásárlása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Kettő darab duplavázas fóliasátor váz megvételére lenne
most lehetőség ágyásöntöző berendezéssel. Egy 50 és egy 30 méteres vázról van szó, amelyek
horganyzottak. A külső egy colos, a belső pedig fél colos. Jászfényszaruból tudnák ezeket
elhozni. A két sátor bruttó 300.000 forintba kerülne. Kérné a bizottság támogatását a vétellel
kapcsolatban.
Bomba Gábor elnök: Hány négyzetméteres lenne?
dr. Varga András osztályvezető: Kilenc méter széles lenne, a pontos magasságról nincs
információja.
Bomba Gábor elnök: A vételár jónak tűnik.
dr. Mezei László bizottsági tag: Támogatná a vételt.
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy előzetesen megnézték már ezeket. A
Városüzemeltetés előirányzat keretén belül kerülne sor a vételre.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá, hogy az önkormányzat két darab
duplavázas fóliasátor vázat vásároljon ágyásöntöző berendezéssel Sándor Magdolna
magánszemélytől 300.000.- Ft vételár ellenében, a Városüzemeltetési előirányzat „Virág- és
rózsaágyások gondozása, növényanyag vásárlás” sorának terhére. Javasolja továbbá, hogy a
bizottság hívja fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 225/2020. (III.9.) határozata
fóliasátor megvásárlásáról
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 12.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
1. jóváhagyja, hogy az önkormányzat 2 db duplavázas fóliasátor vázat
vásároljon ágyásöntöző berendezéssel Sándor Magdolna (5126
Jászfényszaru, ……………..) magánszemélytől 300.000.- Ft vételár
ellenében, a Városüzemeltetési előirányzat „Virág- és
rózsaágyások gondozása, növényanyag vásárlás” sorának terhére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Bomba Gábor László elnök

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

2020. március 13.
Ács Rezső polgármester

29. napirendi pont:
Kátyúzási munkálatok
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy felmérésre kerültek az első- és másodrendű
főutak, valamint a főbb buszútvonalak kátyúi. A vállalkozó ezzel kapcsolatban benyújtotta a
javaslatát, amelyet papír alapon megmutat a bizottság tagjainak. Szeretnék megindítani
ezeknek az utaknak a kátyúzási munkálatait. Ezeknek a kátyúknak a helyreállítása bruttó
3.000.000 forint lenne. Arra kéri a bizottságot, hogy támogassa ezt.
Csapláros László Károly bizottsági tag: Ezeknél nem lehet kérni garanciális javítást? Mennyit
kell ennek majd kibírnia? Nem kötött még ilyen szerződést, de a legtöbb kátyúnál a következő
évben újra kezdődik minden. Jó lenne, ha lehetne garanciát belerakni.
dr. Varga András osztályvezető: Akkor nagyobb kockákat kell vágni valószínűleg, és
véleménye szerint nem 3.000.000 forint lesz.
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Csapláros László Károly bizottsági tag: Ezért kérdezte, hogy mik a lehetőségek. Mert nem
biztos, hogy jó, ha minden évben kifizetnek 3.000.000 forintot, mert lehet, hogy egyszer meg
lehetne csináltatni például 5.000.000 forintért két vagy három év garanciával.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az elmúlt öt évben folyamatosan rosszul sikerültek ezek a
munkák. Számtalanszor tárgyalták már ezt, és eljutottak addig, hogy fel lett mérve, hogy
milyen szintkülönbségnél milyen négyzetmétert kell feltörni, valamint, hogy az
emelkedéseknél milyen alsó munkákat kell elvégezni. A Szent László utcába együtt ment ki
Märcz Lászlóval. Itt megnézték, hogy hogyan lehetne úgy szigetelni, hogy az gyakorlatilag a víz
számára járhatatlan legyen. Azt szeretné kérdezni, hogy el lehetne-e jutni addig, hogy ezek a
munkák ne úgy nézzenek ki, hogy Pécs mellett elkészítenek 15 m3 aszfaltot, amelyet idehoznak
a városba, és az aszfalt eleje jó lesz, amelyet bedolgoznak még. De, ahogy egyre jobban hűl
majd az aszfalt, egyre rosszabb munkák lesznek elvégezve. Tapasztalták, hogy púposak ezek a
pótlások. Megkérdezi a városüzemeltetés vezetőit, hogy gondolkoznak-e az alábetonozáson,
emelkedőkön, nagy terhelésű helyeken a más módszer alkalmazásán. Märcz László azt
mondta, hogy aszfaltot csak Pécsen kevernek. Valamit jelenleg nem csinálnak jól. Lehet, hogy
nem egy pótkocsis ifával kellene idejönni, vagy el kellene dönteni, hogy két centi
megsüllyedésnél már kelljen alábetonozni. Valamit mindenféleképpen ki kellene találni,
valami életképes megoldást.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint egyszerű a megoldás. Azt kell kérni, hogy ne legyen
szintkülönbség, és garanciát kellene kérni.
dr. Varga András osztályvezető: Meg kell nézni, hogy milyen garanciális feltételek szerepelnek
a szerződésben.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kővári László és Máté Péter is kifejezték nem tetszésüket azzal
kapcsolatban, hogy ezt már öt éve nem sikerül megcsinálni.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Az alábetonozás véleménye szerint nem megoldás.
Bomba Gábor elnök: A technológiát a vállalkozónak kell kitalálnia. Az önkormányzatnak a
garanciát kellene meghatároznia.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ezt a problémát öt éve görgetik maguk előtt.
dr. Varga András osztályvezető: A szerződés időtartama véleménye szerint behatárolja a
garancia vállalást is.
Bomba Gábor elnök: Ha az ember otthagy például egy házat, arra is kell, hogy garanciát
vállaljon.
dr. Mezei László bizottsági tag: Meg lehet határozni, hogy milyen aszfalt legyen felhasználva?
Bomba Gábor elnök: Azt nem lehet, az a vállalkozó dolga.
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dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy eddig sem az igazgatóságvezető úr, sem ő
nem vettek részt ezekben a munkálatokban, de megvizsgálják ezt a kérdéskört.
dr. Mezei László bizottsági tag: Fel kell hívni a vállalkozó figyelmét arra is, hogy a városban a
felszíni víz elvezetése nem megoldott. Ez általában a hegyről rádől a városra. Ahol elöntés van,
ott ennek függvényében kellene megoldást találni.
Bomba Gábor elnök: A kátyúzás keretszerződésből megy?
dr. Varga András osztályvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Babits iskola előtti kátyúzás egy hét alatt összetorlódott a
melegben, és három olyan borda képződött, hogy reggel nem lehetett átmászni rajta.
Bomba Gábor elnök: Ha ez egyéves, akkor meg kellene kérdezni tőle, hogy a garanciális
feltételeket három évre mekkora összegért vállalná. Véleménye szerint be kellene kérni ezzel
kapcsolatban mástól is ajánlatot. Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá, hogy az
önkormányzat megrendelje a munkálatok elvégzését a szerződött partnertől, a KÉSZ Kft-től,
azzal, hogy a vállalkozó 3 éves garanciát vállal az elvégzett kátyúzási munkára, olyan
technológiát alkalmaz, amely megfelelő minőséget biztosít, a javítással érintett terület
szintben nem tér el a kezeletlen felülettől és gondoskodik a vízkimosódás elleni védelemről.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 226/2020. (III.9.) határozata
a kátyúzási munkálatokról
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 12.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva
megtárgyalta az elsőrendű, másodrendű főutak és a buszútvonalak
úthibáinak javítására vonatkozó szóbeli előterjesztést és jóváhagyja,
hogy az önkormányzat megrendelje a munkálatok elvégzését a
szerződött partnertől, a KÉSZ Kft-től, azzal, hogy a vállalkozó 3 éves
garanciát vállal az elvégzett kátyúzási munkára, olyan technológiát
alkalmaz, amely megfelelő minőséget biztosít, a javítással érintett
terület szintben nem tér el a kezeletlen felülettől és gondoskodik a
vízkimosódás elleni védelemről.
Határidő:

2020. március 09.
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Felelős:

Bomba Gábor László elnök

30. napirendi pont:
Egyebek
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon az alábbi dokumentumoknak a bizottság tagjai részére történő
megküldéséről:
- az élményfürdő kivitelezési munkálatainak szerződései, valamint a
karbantartási szerződések;
- kivitelezés során létrejött építési naplók.
Az elmúlt években az utócsempézésre költött összegek elég jelentősek, és az idei évben is egy
nagy összegű fejlesztés lett betervezve. Van egy 2016-os szakértői vélemény, amely elég
alaposan alátámasztja a kivitelezési hiányosságokat és gondatlanságokat.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Meg kellene, hogy állapítson a bizottság egy
határidőt is.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ezeket már fel kellett volna tölteni a honlapra.
Bomba Gábor elnök: Az is jó, ha elektronikusan küldi meg a hivatal a bizottságnak.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Minél előbb kellenének ezek az adatok, mert telik az idő, és dönteni
kellene.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Jövő hétfőt javasolja határidőnek.
Bomba Gábor elnök: Lehet, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft-nél vannak meg ezek az
adatok. A Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 227/2020. (III.9.) határozata
a Szekszárdi Családbarát Strand-és Élményfürdővel kapcsolatos
adatszolgáltatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy gondoskodjon az alábbi dokumentumoknak a bizottság
tagjai részére történő megküldéséről:
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az élményfürdő kivitelezési munkálatainak
valamint a karbantartási szerződések;
kivitelezés során létrejött építési naplók.

Határidő:
Felelős:

szerződései,

2020. március 16.
dr. Molnár Kata jegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 18 óra 24 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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