SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-23/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. augusztus 31. (hétfő) napján 16 órakor Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök;
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök;
Rozinka Attila igazgatóságvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
Farkas Károly osztályvezető;
Letenyei Hédi közbeszerzési referens;
Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető.
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a TOP-6.2.1-19-SE1-201900001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása vonatkozásában faldiagnosztika megrendelésére
vagy a tervezési szerződés módosítására” tárgyú, 262. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 262. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Illés Tamás elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Döntés az
őszi kulturális programsor megrendezéséről” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Göttlinger István aljegyző: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„430/2020. (VIII.17.) számú bizottsági határozat módosítása” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Göttlinger István aljegyző: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés napirendjére a
„Takarításra vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatás” tárgyú, szóbeli
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a nyilvános ülés
napirendjére az „Adatszolgáltatás kérés” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel szóbeli előterjesztés napirendre történő vételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Göttlinger István aljegyző: Az alábbi napirendi pontok vonatkozásában név szerinti
szavazással kell eldönteni, hogy zárt ülésen tárgyalja-e a bizottság a napirendet:
- Tájékoztató a 2019-2020. évi temető üzemeltetési időszakra vonatkozó vevői és
szállítói analitikáról;
- Takarításra vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatás;
- 430/2020. (VIII.17.) számú bizottsági határozat módosítása;
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Tájékoztató a 2019-2020. évi temető üzemeltetési
időszakra vonatkozó vevői és szállítói analitikáról” napirendi pont tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Takarításra vonatkozó közbeszerzéssel
kapcsolatos tájékoztatás” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint
szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „430/2020. (VIII.17.) számú bizottsági határozat
módosítása” napirendi pont tekintetében a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot,
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amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról
készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 304/2020. (VI.29.) határozata szerinti beszállítói előminősítő rendszer
munkálatainak befejezéséről
(249. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Farkas Károly osztályvezető
2. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.6.1-16-SE1-00001 „Új orvosi rendelő létrehozása” tárgyhoz kapcsolódó
új orvosi rendelő kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megszüntetésével
kapcsolatosan
(260. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(256. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása c. pályázat vonatkozásában
kiírandó tervezési közbeszerzési eljárás megindítására
(257. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen és a TOP6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában
a villamos hálózat fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
(258. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
6. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE-2017-00001
azonosítószámú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindítására
(259. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
7. napirendi pont:
Javaslat a „2 db elektromos gépjármű beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a
benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak kiválasztására
(251. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
8. napirendi pont:
Javaslat „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(252. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
9. napirendi pont:
Javaslat a 11210/1 hrsz-ú útrészlet vételárának meghatározására
(248. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
ADRI-ÉPKER Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(250. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 2018 hrsz-ú önkormányzati ingatlan meghatározott részének vételére
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(254. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Tájékoztatás a koronavírus járvány esetleges második hullámával kapcsolatban
felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről
(253. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
13. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 798 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére
(261. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása
vonatkozásában faldiagnosztika megrendelésére vagy a tervezési szerződés módosítására
(262. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
Döntés az őszi kulturális programsor megrendezéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
ZÁRT ÜLÉS:
16. napirendi pont:
Tájékoztató a 2019-2020. évi temető üzemeltetési időszakra vonatkozó vevői és szállítói
analitikáról
(255. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
17. napirendi pont:
430/2020. (VIII.17.) számú bizottsági határozat módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
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18. napirendi pont:
Takarításra vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
NYILVÁNOS ÜLÉS:
19. napirendi pont:
Adatszolgáltatás kérés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag

1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 304/2020. (VI.29.) határozata szerinti beszállítói előminősítő rendszer
munkálatainak befejezéséről
(249. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Farkas Károly osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Elkészült a bizottság által kért
beszállítói előminősítő rendszer. A tesztelés gyakorlatilag sikeresen zárult. Két feladata lenne
ezzel kapcsolatban a bizottságnak. Az egyik egy minősítő bizottságnak a felállítása. A
beérkezett regisztrációkat és a munkákat minősítené ez a bizottság. A későbbiekben meg
kellene állapítani azokat a minősítési szempontokat, ami alapján az önkormányzat majd
előminősíti ezt a rendszert. Arra tesz javaslatot, hogy most a bizottságnak az összetétele
kerüljön megállapításra. A következő ülésre pedig megpróbálnak majd kidolgozni egy
javaslatot a minősítő rendszerrel kapcsolatban, bevonva azokat a személyeket, akik ezzel majd
foglalkozni fognak. Arra tesz javaslatot, hogy ebbe a bizottságba a Gazdasági Igazgatóság, a
Jogi és Hatósági Igazgatóság, a Városüzemeltetési- és Fejlesztési Bizottság, valamint a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság delegáljon egy-egy tagot. Nyilván nem biztos, hogy
mindig mindenki rá fog érni, ezért megengednék azt, hogy, ha valaki szabadságon van, vagy
éppen nem ér rá, akkor az aktuális szervezeti egység delegálhat másik tagot helyette. Szeretné
megkérni az osztályvezető urat, hogy röviden ismertesse, hogy mikor indulhat el ez a rendszer.
Farkas Károly osztályvezető: Az induláshoz még egy pontot tisztázni kellene. El kell készíteni
egy adatkezelési tájékoztatót, mert a regisztrációnál lehetnek olyan adatok, amelyek
személyes adatoknak minősülnek. Az adatkezelési tájékoztatóban meg kell határozni az
adatkezelésnek az időtartamát. Ez véges idő kell, hogy legyen. Az alapötlet szerint évente újból
megkérnék a vállalkozásokat arra, hogy minősítsék ismét magukat. E szerint december 31.
napjával lenne a fordulópont, és ekkor ürítenék ki az adatbázist. Így eleget tennének annak a
kötelezettségnek, hogy az adatkezeléssel nem lépnék át az egy évet.
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Bomba Gábor elnök: Ő ezt egy kicsit rövidnek tartja. Ha valaki egyszer már bent volt, akkor ne
kelljen újból feltöltenie mindent. Talán jobb lenne, ha hosszabb ideig tartanak a megőrzés.
Kényelmetlen egy cégnek minden évben ugyanazt az adminisztrációt elvégezni.
Farkas Károly osztályvezető: Nem biztos, hogy újból fel kell tölteni.
Bomba Gábor elnök: Ha meghatározzák az adatkezelést, akkor véleménye szerint törölni kell.
Három évben határozná meg az időtartamot.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Egyetért ezzel a javaslattal. Olyan opció kellene, hogy elég
legyen csak rákattintani arra, hogy igen, aktuális az adatok. A fordulóévet nem december 31.
napjában határozná meg, mert ez az időpont senkinek sem lenne jó. Egy teljesen neutrális
időpontot határozna meg, például február 1.-jét. Ez nem ütközik semmilyen kötelezettséggel
sem. Évi egy alkalommal kellene „klikkelni” arról, hogy nem változott semmi. Egy automatikus
email is mehetne a vállalkozóknak a tárhelyről, amely figyelmeztetné őket arra, hogy február
1-el aktualizálniuk kell a tartalmat.
Farkas Károly osztályvezető: Ennek nincs akadálya.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság döntsön arról, hogy
1. a „Minősítők” felhasználói csoportba az alábbi igazgatóságok, bizottság jogosultak 1-1
személy delegálására:
- Gazdasági Igazgatóság
- Jogi és Hatósági Igazgatóság
- Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság
- Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság;
2. az adatkezelés határidejét három évben határozza meg;
3. a forduló évet február 1. napjában határozza 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 441/2020. (VIII.31.) határozata
a beszállítói előminősítő rendszerről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a beszállítói előminősítő
rendszer
munkálatainak
befejezéséről
szóló
tájékoztatót
megtárgyalta, és úgy dönt, hogy
1. a „Minősítők” felhasználói csoportba az alábbi igazgatóságok,
bizottság jogosultak 1-1 személy delegálására:
 Gazdasági Igazgatóság
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 Jogi és Hatósági Igazgatóság
 Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóság
 Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság;
2. az adatkezelés határidejét három évben határozza meg;
3. a forduló évet február 1. napjában határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.6.1-16-SE1-00001 „Új orvosi rendelő létrehozása” tárgyhoz kapcsolódó
új orvosi rendelő kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megszüntetésével
kapcsolatosan
(260. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A bizottság az előző ülésén kérte a
hivatalt, hogy alakítsa ki a jogi álláspontját az ügyvéd levelével kapcsolatban. A főépítészt is
felkérték az álláspontjának a kialakítására. Mind a két állásfoglalást megkapta a bizottság.
Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be a vállalkozó által teljesített
szolgáltatások, illetve a vállalkozót ért kár tárgyában részletes adatszolgáltatást,
valamint ezzel egyidejűleg tájékoztassa az ügyvédi levélben hivatkozott
megrendelőnek felróható mulasztásokkal kapcsolatos főépítészi álláspontról;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előterjesztésben hivatkozott Vásárhelyi
Ügyvédi Iroda levelét és az arra küldött választ pótlólag küldje meg a bizottság tagjai
számára.
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 442/2020. (VIII.31.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-00001 „Új orvosi rendelő létrehozása” tárgyhoz
kapcsolódó új orvosi rendelő kivitelezésére vonatkozó vállalkozási
szerződés megszüntetésével kapcsolatos adatszolgáltatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a TOP-6.6.1-16-SE1-00001 „Új
orvosi rendelő létrehozása” tárgyhoz kapcsolódó új orvosi rendelő
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megszüntetésével
kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta, és
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1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be a vállalkozó által
teljesített szolgáltatások, illetve a vállalkozót ért kár tárgyában
részletes adatszolgáltatást, valamint ezzel egyidejűleg tájékoztassa
az ügyvédi levélben hivatkozott megrendelőnek felróható
mulasztásokkal kapcsolatos főépítészi álláspontról;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előterjesztésben
hivatkozott Vásárhelyi Ügyvédi Iroda levelét és az arra küldött
választ pótlólag küldje meg a bizottság tagjai számára.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Javaslat „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(256. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Szeretné megkérdezni az
osztályvezető urat, hogy sikerült-e beregisztrálni a könyvtárt az olcsó szoftverek körébe.
Farkas Károly osztályvezető: Úgy tudja, hogy elindult a folyamat, de még nem érkezett be
válasz.
Bomba Gábor elnök: A továbbiakban erre mindig kellene figyelni, mert így elég sok pénzt lehet
megtakarítani. A könyvtár jogosult lehet kedvezményes szoftver vásárlásra, most mégis piaci
áron vásárolnak szoftvereket. Mindenképpen az lenne a cél, hogy a hivatal és az intézmények,
amelyek jogosultak erre, regisztráljanak be a rendszerbe. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 443/2020. (VIII.31.) határozata
az „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai
eszköz beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
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Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. dönt arról, hogy a „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR)
informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő ’Zimi-2000’ Kft-vel (7130 Tolna,
Kőrösi Cs. utca 1.) kerüljön sor a szerződéskötésre;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. jóváhagyja a szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

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

tájékoztassa

az

2020. szeptember 4.
Dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. szeptember 4.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját az 1. pont
szerinti ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 9.
Liebhauser János igazgató

4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása c. pályázat vonatkozásában
kiírandó tervezési közbeszerzési eljárás megindítására
(257. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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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 444/2020. (VIII.31.) határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás elindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld
város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentumait az
előterjesztésben szereplő tartalommal, továbbá dönt a
közbeszerzési eljárás megindításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

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

2020. szeptember 9.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen és a TOP6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában
a villamos hálózat fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
(258. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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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 445/2020. (VIII.31.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini
bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában a villamos hálózat
fejlesztésre vonatkozóan kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a „TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-201900001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című
pályázat vonatkozásában a villamos hálózat fejlesztésre
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
tárgyú előterjesztés tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján a TOP-6.2.116-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c.
pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú
Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című pályázat
vonatkozásában a villamos hálózat fejlesztésre vonatkozóan
kiírandó közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után terjesszen
elő.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Dr. Göttlinger István aljegyző
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6. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE-2017-00001
azonosítószámú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás megindítására
(259. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A pályázatot a bizottság az előző
ülésén eredménytelenné nyilvánította, mert vagy nem adtak be ajánlatot az ajánlattevők, vagy
visszavonták az ajánlatukat. A hivatal bekérte ezeknek az okait. Ennek alapján az ajánlattételi
felhívás javításra került. Javasolja az eljárás újraindítását. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra az alábbi gazdasági szereplők meghívásával:
- PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 23-25.)
- VLM Építésziroda Kft. (7100 Szekszárd, Ybl Miklós utca 3.)
- Abriss-Bau Kft. (7100 Szekszárd, Borostyán utca 3.)
- SZ+C Stúdió Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 30.)
- Sinus-Elektro Kft. (7100 Szekszárd, Sport utca 3.)
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 446/2020. (VIII.31.) határozata
az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése,
valamint gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú projekt keretében”
a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva
1. tudomásul veszi a Polgármesteri Hivatal által nyújtott tájékoztatást
az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és
korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására
korábban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán az ajánlatot be nem
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nyújtó, illetve az ajánlatot visszavonó gazdasági szereplők
vonatkozásában.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. jóváhagyja az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és
korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentumainak módosítását az előterjesztésben
szereplő tartalommal, továbbá dönt a közbeszerzési eljárás
megindításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2.
pontban szereplő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
és közbeszerzési
dokumentációjának módosítására
az
előterjesztésben szereplő tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Dr. Göttlinger István aljegyző

4. az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és
korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való
átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárásban a meghívásra kerülő gazdasági
szereplők körét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.

PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 23-25.)
VLM Építésziroda Kft. (7100 Szekszárd, Ybl Miklós utca 3.)
Abriss-Bau Kft. (7100 Szekszárd, Borostyán utca 3.)
SZ+C Stúdió Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 30.)
Sinus-Elektro Kft. (7100 Szekszárd, Sport utca 3.)

Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

5. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2.
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pontban szereplő
kapcsolatosan.
Határidő:
Felelős:

közbeszerzési

eljárás

megindításával

2020. szeptember 9.
dr. Göttlinger István aljegyző

7. napirendi pont:
Javaslat a „2 db elektromos gépjármű beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a
benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság
tagjainak kiválasztására
(251. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztéshez érkezett a mai napon egy módosító javaslat. E szerint
arról döntenek a bizottság, hogy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, és döntene ezzel
egyidejűleg az új közbeszerzési eljárásnak a kiírásáról. Nem tudják, hogy miért nem érkezett
be ajánlat, valamint azt sem, hogy az a cég, amelyik indikatív ajánlatot adott korábban, most
miért emelte meg lényegesen az ajánlatát. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön – a fedezeten felüli önerő hiányában - a „2 db elektromos gépjármű
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról” a Kbt. 75.§.
(2) bek b) pontja alapján;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt és indítványozza a Bíráló Bizottság tagjainak, hogy
állapítsák meg az eredménytelenség okát, ha szükséges, akkor a vállalkozók
rákérdezésével, továbbá szükség esetén tegyék meg a műszaki korrekciókat;
3. amennyiben a vizsgálat alapján korrekcióra nem került sor, döntsön az új közbeszerzési
eljárás kiírásáról, felhatalmazva a közbeszerzési tanácsadót az új eljárás ajánlattételi
felhívásának és dokumentációjának elkészítésére (korábbi műszaki tartalommal), az új
eljárás indítására;
4. döntsön a „2 db elektromos gépjármű beszerzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban arról, hogy az alábbiak szerint határozza meg a benyújtott ajánlatok bíráló
bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak személyét és
azok szakértelmét:
jogi szakértelem:
Dr. Kovács Elvira
közbeszerzési szakértelem:
Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem:
Czinege Richárd
pénzügyi szakértelem:
Zsiga Marianna
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
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 447/2020. (VIII.31.) határozata
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a „2 db elektromos gépjármű beszerzése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, valamint új
közbeszerzési eljárás kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt – a fedezeten felüli önerő hiányában - a „2 db elektromos
gépjármű
beszerzése”
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról” a Kbt. 75.§. (2) bek b) pontja
alapján.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt és indítványozza a Bíráló Bizottság
tagjainak, hogy állapítsák meg az eredménytelenség okát, ha
szükséges, akkor a vállalkozók rákérdezésével, továbbá szükség
esetén tegyék meg a műszaki korrekciókat.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. amennyiben a vizsgálat alapján korrekcióra nem került sor, dönt az
új közbeszerzési eljárás kiírásáról, felhatalmazva a közbeszerzési
tanácsadót az új eljárás ajánlattételi felhívásának és
dokumentációjának elkészítésére (korábbi műszaki tartalommal),
az új eljárás indítására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Bomba Gábor elnök

4. dönt arról, hogy a „2 db elektromos gépjármű beszerzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint határozza
meg a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására
létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak személyét és azok
szakértelmét:
jogi szakértelem:
Dr. Kovács Elvira
közbeszerzési szakértelem:
Hámos István
az eljárás tárgya szerinti szakmai szakértelem: Czinege Richárd
pénzügyi szakértelem:
Zsiga Marianna
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Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
Dr. Göttlinger István aljegyző

8. napirendi pont:
Javaslat „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(252. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Jelzi, hogy az előterjesztés 5. pontjában tévesen a
polgármester lett felkérve a szerződés aláírására, de ott az aljegyzőnek kell szerepelnie.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra az
osztályvezető asszony által megfogalmazott módosítással.
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 448/2020. (VIII.31.) határozata
az „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján eljárva

1. dönt arról, hogy az önkormányzat „Informatikai eszközök
beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Fotocopy Kft.-vel (7100 Szekszárd,
Mikes u. 23-25.) köt szerződést;
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Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. jóváhagyja a szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a

Polgármesteri Hivatalt, hogy
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

tájékoztassa

az

2020. szeptember 01.
Dr. Göttlinger István aljegyző

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

2020. szeptember 01.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. felhívja az aljegyzőt az 1. pont szerinti ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 05.
dr. Göttlinger István aljegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a 11210/1 hrsz-ú útrészlet vételárának meghatározására
(248. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Az utat az illető már évek óta
használja. Most ennek az útnak a megvételéről van szó. Az önkormányzat készített egy
értékbecslést, amelyet korrektnek tart. Javasolja az értékbecslésben szereplő árnak az
elfogadását. Ha a kérelmező nem fogadja el ezt az ajánlatot, akkor felkérik a hivatalt, hogy az
ezzel kapcsolatos költségeket számolja ki, és szólítsa fel a kérelmezőt az eredeti állapot
visszaállítására.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: 2016 óta tartó ügyről van szó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Miért nem történt eddig előrelépés benne?
Bomba Gábor elnök: Nem válaszolt a kérelmező.
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Rozinka Attila igazgatóságvezető: Az előterjesztésben igyekeztek leírni a teljes folyamatot.
Bomba Gábor elnök: Esetleg ki lehet kalkulálni egy bérleti díjat is, de véleménye szerint ezt
legfeljebb a következő ülésre, mert ezt elő kell készíteni.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Véleménye szerint a válaszadásra kellene adni egy határidőt
is. Arról kellene dönteni például, hogy, ha két héten belül nem válaszol a kérelmező, akkor
egyértelműnek veszik, hogy nem fogadta el az ajánlatot, és fel kell szólítani arra, hogy az
eredeti állapotot egy hónapon belül állítsa vissza.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. a Szekszárd 11210/1 hrsz-ú kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 313
m2 alapterületű ingatlan nettó eladási árát az értékbecslés által megállapított
összegben határozza meg;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban meghatározott eladási ár
figyelembe vételével készítse elő a kérelmezővel kötendő adásvételi szerződést,
amennyiben a kérelmező két héten belül nyilatkozik arról, hogy a bizottság által
meghatározott vételi árat elfogadja;
3. hívja fel a polgármestert az elfogadó nyilatkozat határidőben történő megérkezését
követően a szerződés aláírására;
4. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) számú rendelet legközelebbi
módosításakor tegyen javaslatot a rendelet értékbecslésre vonatkozó részének
gyakorlathoz történő hozzáigazítására;
5. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben a kérelmező nem nyilatkozik két
héten belül a megállapított vételárra, szólítsa fel 30. napos határidővel az eredeti
állapot visszaállítására.
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 449/2020. (VIII.31.) határozata
a Szekszárd 11210/1 hrsz-ú ingatlan eladási árának megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.4. pontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. a Szekszárd 11210/1 hrsz-ú kivett közforgalom elől elzárt magánút
megnevezésű, 313 m2 alapterületű ingatlan nettó eladási árát az
értékbecslés által megállapított összegben határozza meg.
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Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban
meghatározott eladási ár figyelembe vételével készítse elő a
Halmosi Józseffel kötendő adásvételi szerződést, amennyiben a
kérelmező két héten belül nyilatkozik arról, hogy a bizottság által
meghatározott vételi árat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

3. felhívja a polgármestert az elfogadó nyilatkozat határidőben
történő megérkezését követően a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Ács Rezső polgármester

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII. 1.) számú rendelet legközelebbi módosításakor tegyen
javaslatot a rendelet értékbecslésre vonatkozó részének
gyakorlathoz történő hozzáigazítására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
dr. Göttlinger István aljegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben a kérelmező
nem nyilatkozik két héten belül a megállapított vételárra, szólítsa
fel 30. napos határidővel az eredeti állapot visszaállítására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 12.
dr. Göttlinger István aljegyző

10. napirendi pont:
ADRI-ÉPKER Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(250. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Végig kellene esetleg majd gondolni,
hogy a jelenlegi szabályozás megfelelő-e a rendeletben. Minden önkormányzati beruházásnál
el szokták engedni a közterület-használati díjat, így javasolja a kérelem támogatását.
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 450/2020. (VIII.31.) határozata
az ADRI-ÉPKER Kft. 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, az ADRI-ÉPKER Kft-nek
„A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében
ideiglenes állványzat védőhálóval történő létesítésének kapcsán
benyújtott, a közterület használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmet támogatja, és hozzájárul a közterület használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 2018 hrsz-ú önkormányzati ingatlan meghatározott részének vételére
(254. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Kossuth Lajos utcában van egy nagy méretű, 15-20 éves fa,
két nagy bokor, valamint 32 négyzetméter füves terület. Amikor annak idején a bizottság
gondolkodott azon, hogy ennek a területnek a megszüntetéséhez kell egy bizonyos
kompenzáció, akkor megkereste a főépítész és a főkertész asszonyt is, és kérte, hogy mondják
meg, hogy milyen technikákat alkalmaz ebben az esetben az önkormányzat. Az
önkormányzatnak van egy környezetvédelmi alapja, amely rendkívül jól szolgálja az
elképzelésüket. A sétáló utcában több helyen is ki lett vágva fa, mégsem lett pótolva. A
főkertész asszony azt javasolta, hogy a környezetvédelmi alapba kerüljön megfizetésre egy
összeg, és a zöld munkacsoport ősszel végre tudja hajtani a pótlást. A főkertész asszony azt is
kérte, hogy a bizottság kötelezze a kérelmezőt arra, hogy egy évig figyelje a pótlást, és
amennyiben az sikertelen, helyettesítse újabb pénzeszközzel. 500.000 forint körüli összegről
van szó. Ez csak egy lehetőség, ha van jobb ötlet ennél, azt szívesen fogadja.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Gondolkodtak másik megoldáson is, mégpedig, hogy a kérelmezőt
kötelezik arra, hogy ültessen meghatározott mennyiségű, legalább 15 centiméter átmérőjű
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fát. Neki nem volt tudomása arról, hogy működik egy olyan rendszer, amelyet dr. Mezei László
felvetett. Az egy éves garanciát nem igazán érti.
dr. Mezei László bizottsági tag: Önkormányzati rendelet szabályozza ezt. Véleménye szerint
ez jó megoldás.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Teljesen jó megközelítésnek tartja. Több helyen vannak a sétáló
utcában és a Rákóczi utcában is olyan csonkok, amelyeknek a megszüntetése időszerű lenne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Új faültetésnek véleménye szerint nagyon jó üzenete is van. A
beszállító szeptemberben fog ajánlatot adni. A főkertész garantálja, hogy olyan minőségű lesz,
amelyből nem lesz gondja az önkormányzatnak.
Bomba Gábor elnök: Támogatja az elképzelést. Javasolja, hogy a bizottság
1. járuljon hozzá az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 2018 hrsz-ú, kivett
közterület megnevezésű ingatlan mellékelt térképen jelölt cca. 32 m2-es,
területrészének telekhatár rendezés keretében történő értékesítéséhez a 2016 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, az Ács és Állványozó Kft. részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet
kevesebb 5.000- Ft/m2 + ÁFA összegnél. Javasolja, hogy a földhivatali eljárással
(telekhatár rendezés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés) kapcsolatos költségek a vevőt
terheljék;
2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt ingatlanrészt sorolja át a
forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már nem szolgálja a kötelező feladatok
ellátását;
3. hívja fel a polgármestert adásvételi szerződés aláírására;
4. amennyiben a területen fák kerülnek kivágásra, hívja fel a vállalkozót arra, hogy fizessen
be 500.000 forintot az önkormányzat környezetvédelmi alapjába a kivágott fák
pótlására.
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 451/2020. (VIII.31.) határozata
a Szekszárd 2018 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének
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
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1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban levő Szekszárd 2018
hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan mellékelt térképen
jelölt cca. 32 m2-es, területrészének telekhatár rendezés keretében
történő értékesítéséhez a 2016 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, az Ács
és Állványozó Kft. részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken,
amely nem lehet kevesebb 5.000- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
A földhivatali eljárással (telekhatár rendezés, ingatlannyilvántartási bejegyzés) kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt ingatlanrészt
sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már nem
szolgálja a kötelező feladatok ellátását;
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Ács Rezső polgármester

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

2020. november 30.
Ács Rezső polgármester

4. amennyiben a területen fák kerülnek kivágásra, felhívja a
vállalkozót arra, hogy fizessen be 500.000 forintot az
önkormányzat környezetvédelmi alapjába a kivágott fák pótlására.
12. napirendi pont:
Tájékoztatás a koronavírus járvány esetleges második hullámával kapcsolatban
felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről
(253. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Pár perccel az ülés előtt kapott a
bizottság egy új táblázatot. Úgy gondolja, hogy vannak eltérések a táblázatban az ugyanolyan
létszámú intézmények vonatkozásában.
dr. Göttlinger István aljegyző: Az eredeti előterjesztés, amely az ő nevében ment ki, a
polgármesteri hivatalra és az intézményekre vonatkozó adatokat tartalmazza. A módosított
előterjesztés polgármester úr előterjesztése. Ez utóbbi kiegészült egy olyan kalkulációval,
amely számol egy bizonyos kvóta szerinti lakossági ellátás kilátásba helyezésével. Ő a saját
előterjesztését nemcsak az aggódás miatt készíttette el, hanem azért is, mert úgy gondolja,
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hogy lehet, hogy olcsóbban tudják beszerezni a védőfelszereléseket, ha időben szerzik be.
Elmondja, hogy azokra az inkriminált helyeken, ahol közvetlen ügyfélkontakt van, kihelyeztek
egy plexi falat.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint mindenképpen át kellene dolgozni a táblázatot, mert
azonos létszám mellett különböző mennyiségek vannak.
dr. Göttlinger István aljegyző: Megkérték az intézményvezetőket, hogy jelezzék feléjük a
szükséges mennyiséget.
Zaják Rita képviselő, SZEKÖF elnök: Azonos létszám esetén ezek szerint a kisebb létszám is
elég.
Bomba Gábor elnök: Ő is így gondolja. Véleménye szerint minden óvoda egyenlő
bánásmódban kellene, hogy részesüljön.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Nemcsak számszakilag kellene átdolgozni, hanem a
termékek szerint is. Úgy gondolja, hogy a kis kézfertőtlenítők irreálisan drágák. Ha van
nagyobb mennyiségű, akkor célszerűbb lenne azt beszerezni, és ebből még mindig lehet
kitölteni egy kisebb flakonba.
Bomba Gábor elnök: A literes fertőtlenítőnél kisebb mennyiségű ne kerüljön beszerzésre.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy a hivatalban kénytelen volt a kötelező
kézfertőtlenítést visszaállítani, mert az adóbevallások kapcsán hirtelen megugrott az
ügyfélszám.
Bomba Gábor elnök: A lehető legnagyobb kiszerelésben kell beszerezni a kézfertőtlenítőt. Az
előterjesztésből hiányzik a költségvetési fedezet. Mindenképpen kérne tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy a jelenlegi COVID soron van-e még fedezet. Sokszor felmerült már az is,
hogy a kormányzat fog fedezetet biztosítani erre. Erről még nincs semmilyen konkrét
információjuk.
dr. Göttlinger István aljegyző: Úgy emlékszik, hogy 10.000.000 forint körül van a fedezet, de
lehet, hogy van még be nem érkezett, ki nem fizetett számla. A tankerült fog fizetni a
fenntartásában lévő intézményekre. Az állam az első eresztést fogja biztosítani, de utána a
készleteknek a feltöltése az intézmény feladata lesz. Vélelmezi, hogy ez is a tankerületet fogja
terhelni.
Bomba Gábor elnök: Véleménye szerint ezzel kapcsolatban a polgármester úrnak kellene a
kormányzathoz fordulnia, és meg kellene kérdeznie, hogy mi a követendő eljárásrend. Arról is
szeretne tájékoztatást kapni, hogy milyen beszerzési eljárás vonatkozik erre.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ez a szükség vonta törvény elve alapján működik.
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Bomba Gábor elnök: Valamilyen eljárásnak a hatálya alá kellene tartoznia. Erről szeretne
tájékoztatást.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ha időközben kihirdetné a kormány ismételten a
veszélyhelyzetet, akkor kellene lehetőség arra, hogy a hivatal fel legyen szerelve a
védőfelszerelésekkel egy bizonyos összeghatárig.
Bomba Gábor elnök: Ha a következő ülésre megkapják a kért információkat, akkor tudnak
erről döntést hozni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az eszközök minősítésére mindenkinek szüksége van. E nélkül
csak tapogatóznak a sötétben. Itt van jelentősége annak is, amit az elnök úr mondott. Ha a
beszerzés irányított, akkor ezek adottak. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a minősítésre
mindenkinek szüksége van. Szeretné, ha ebben korrektek lennének. Nem mindegy, hogy
festőmaszkot adnak-e az óvodákba, vagy minősített eszközt. Tudni kell, hogy az adott eszközt
ki, hol, milyen célból, milyen anyagból gyártotta. Ezt fel kell tüntetni minden terméken
tételesen. Szeretné felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy itt az emberek egészségéről van
szó. 51 napig nem lehet várni festőmaszkokra.
Bomba Gábor elnök: Úgy gondolja, hogy a beszerzési eljárás során lehet tisztázni a minőséget.
Illés Tamás elnökhelyettes: Nem szeretne szakmai vitát generálni, mert mindenki érzi annak
a súlyát, hogy ez mennyire komoly kérdés. Mindenki igyekezett tenni valamit annak
érdekében, hogy segítsen a lakosságon. Az intézmények vonatkozásában az új táblázatban
már 18 százalékos árcsökkenés tapasztalható. Ezt feltétlen kedvezőnek tartja.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Érdemes lenne indikatív ajánlatokat bekérni erre a
mennyiségre.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság soron következő ülésére terjessze
elő ismételten a tájékoztatást az alábbi szempontok figyelembe vételével:
- az azonos létszámú intézmények esetében azonos mennyiség kerüljön
megjelölésre;
- a fertőtlenítő szerek esetében minél nagyobb kiszerelésben kerüljön sor a
beszerzésre;
- kerüljön kimutatásra az önkormányzat költségvetésében a rendelkezésre álló
fedezet;
- kerüljön ismertetésre az eszközök beszerzésének eljárásrendje;
2. hívja fel a polgármestert, hogy forduljon a kormányzathoz és kérjen tájékoztatást arról,
hogy kap-e kormányzati támogatást az önkormányzat a védőeszközök beszerzésére;
3. hívja fel a polgármestert, hogy a 2.) pontban foglaltak teljesítéséről értesítse a
bizottságot.
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 452/2020. (VIII.31.) határozata
a koronavírus járvány esetleges második hullámával kapcsolatban
felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről
Szekszárd Megyei Jog Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága a koronavírus járvány esetleges második
hullámával kapcsolatban felmerülhető önkormányzati intézményi
költségekről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság soron következő
ülésére terjessze elő ismételten a tájékoztatást az alábbi
szempontok figyelembe vételével:
 az azonos létszámú intézmények esetében azonos mennyiség
kerüljön megjelölésre;
 a fertőtlenítő szerek esetében minél nagyobb kiszerelésben
kerüljön sor a beszerzésre;
 kerüljön kimutatásra az önkormányzat költségvetésében a
rendelkezésre álló fedezet;
 kerüljön ismertetésre az eszközök beszerzésének eljárásrendje;
Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő ülése
dr. Göttlinger István aljegyző

2. felhívja a polgármestert, hogy forduljon a kormányzathoz és kérjen
tájékoztatást arról, hogy kap-e kormányzati támogatást az
önkormányzat a védőeszközök beszerzésére;
Határidő:

Felelős:

az ügy kiemelten fontos jellegére tekintettel a
határozat
kézhezvételét
követően
haladéktalanul
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert, hogy a 2.) pontban foglaltak teljesítéséről
értesítse a bizottságot.
Határidő:
Felelős:

a kormányzat válaszát követő bizottsági ülés
Ács Rezső polgármester

13. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 798 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére
(261. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Egy elég régóta húzódó ügyről van szó.
Megkéri az igazgatóságvezető urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: A képlépcsős társasház a 797-es helyrajzi számú ingatlanba
van bejegyezve. Két külön társasházzá szeretnének válni. El is kezdték készíteni a társasház
alapító okiratát, de kiderült, hogy az egyik lépcsőház az önkormányzati tulajdonban lévő 798as helyrajzi számú ingatlan területén van. Ennek az okát vitatják, de kideríteni még nem
sikerült. Megkeresték a földhivatalt is. Az 1970-es években még az OTP lakásépítési program
keretében épült, és már akkor így lett bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Megkérték a
földhivatalt, hogy nézzenek utána annak, hogy ez milyen módon került bejegyzésre. Próbáltak
levéltári adatokban is kutatni. A levéltárban nem találtak anyagot ezzel kapcsolatban, a
földhivatal tájékoztatását pedig csatolták az előterjesztéshez. Az előterjesztés röviden arról
szól, hogy az ingatlan tulajdonjogát rendezni kellene. Feltételezhető, hogy a négy ingatlan, a
795-től 798-as helyrajzi számig, mind önkormányzati tulajdonban volt annak idején, mert a
797-es kivételével az összes többi a mai napig is önkormányzati tulajdonban van. Valamilyen
módon, amikor a ráépülés megtörtént, nem került rendezésre a teleknek a sorsa. A földhivatal
ígérte, hogy keresi még a szükséges anyagokat. Egyik megoldás az lehet, ha az önkormányzati
ingatlant eladják a társasháznak, vagy pedig földhasználati jogot jegyeztetnek be annak
érdekében, hogy jogszerűen meg tudjon alakulni a társasház.
Bomba Gábor elnök: A társasház mit szeretne?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Ha az önkormányzat ingyen átadná nekik a területet, vagy
el szeretnék birtokolni. Az ingyenes átadással és az elbirtoklással kapcsolatban is vannak
jogszabályi aggályok. Egyelőre nem tudják, hogy mi lenne a mindenki számára elfogadható
megoldás.
Bomba Gábor elnök: Van a társasháznak olyan képviselője, akivel le lehet ülni tárgyalni?
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: Ha sikerülne megállapodni egy vételárban, az mindenki jó lenne
véleménye szerint.
Rozinka Attila igazgatóságvezető: Az elbirtoklásban vagy az ingyenes átadásban
reménykednek.
Rácz Zoltán bizottsági tagi: A vége mindenképp az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat
átadja ezt a területet. A kérdés csak az lehet, hogy hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy
mindenkinek elfogadható legyen. Mindenképpen össze kellene hívni egy lakógyűlést, amelyen
az önkormányzatnak is képviseltetnie kellene magát. Itt mindenki el tudná mondani az
álláspontját.
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Rozinka Attila igazgatóságvezető: Bíznak abban, hogy előkerül egy dokumentum, amely
igazolja és rendezni tudja a terület tulajdonjogát.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A közös képviselővel kell leülni egyeztetni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Esetleg azon kellene elgondolkodni, hogy egy szimbolikus
összegért adja át az önkormányzat a területet.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság
1. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy - a Társasházzal közösen – teljes körűen tárja fel
az előzményeket és a megszerzett információkról tájékoztassa a bizottságot;
2. hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy - amennyiben a kutatások nem vezetnek
eredményre - rendelje meg a szekszárdi 798 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékbecslését és
annak birtokában terjessze ismét elő az ügyet a társasház közös képviselőjének
meghívásával.
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 453/2020. (VIII.31.) határozata
a Szekszárd 798 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az Erkel F. u. 6-8. számú
Társasház ügyét az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 798 hrszú ingatlan tulajdonjogának rendezése kapcsán és a megalapozott
döntéshez szükségesnek tartja a Társasház építésekor fennálló telek- és
tulajdonviszonyok tisztázását. A bizottság
1. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy - a Társasházzal közösen –
teljes körűen tárja fel az előzményeket és a megszerzett
információkról tájékoztassa a bizottságot.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Rozinka Attila igazgatóságvezető

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy - amennyiben a kutatások
nem vezetnek eredményre - rendelje meg a szekszárdi 798 hrsz-ú
ingatlan forgalmi értékbecslését és annak birtokában terjessze ismét
elő az ügyet a társasház közös képviselőjének meghívásával.
Határidő:
Felelős:

2020. október 30.
Rozinka Attila igazgatóságvezető
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14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása
vonatkozásában faldiagnosztika megrendelésére vagy a tervezési szerződés módosítására
(262. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolja, hogy a bizottság
1. döntsön a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása című pályázat vonatkozásában a módszertani szakértő véleménye alapján
a 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatti ingatlan faldiagnosztikai szakvéleménye
tárgyában a legkedvezőbb ajánlat alapján, azaz a PSN Építőipari Kft 100.000 Ft + ÁFA
díj ellenében a szolgáltatás megrendeléséről;
2. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a tervezőt faldiagnosztikai
szakvélemény 1.) pontban meghatározottak szerinti beszerzéséről és a nyertes
ajánlattevő által vállalt határidőkről, így a faldiagnosztikai szakvélemény tervező
részére történő legkésőbbi átadásának időpontjáról;
3. kérje fel a tervezőt, hogy az épületegyezőség okán az 1. pontban nevesítetten
megrendelésre kerülő faldiagnosztikai szakvéleményben leírtakat az 2020. május 22.
napján kötött TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen
c. pályázat vonatkozásában kötött tervezési szerződésének végleges
tervdokumentációjának elkészítése során figyelembe venni és beépíteni szíveskedjék;
4. kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú
Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című pályázat vonatkozásában, 2020. május 22.
napon létrejött, valamint a 3. pontban nevesített tervezési szerződések
faldiagnosztikai szakvélemény megállapításainak tervezési munkába való
beintegrálásával való módosítására;
5. kérje fel a polgármestert a 4. pontban nevesített tervezési szerződés módosítás
okiratok aláírására.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A tervezési munkát ez alapvetően nem befolyásolja.
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 454/2020. (VIII.31.) határozata
a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde
létrehozása vonatkozásában faldiagnosztika megrendeléséről vagy a
tervezési szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
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Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 5.5. pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva
1. dönt a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi
mini bölcsőde létrehozása című pályázat vonatkozásában a
módszertani szakértő véleménye alapján a 7100 Szekszárd, Óvoda
u. 5. szám alatti ingatlan faldiagnosztikai szakvéleménye tárgyában
a legkedvezőbb ajánlat alapján, azaz a PSN Építőipari Kft 100.000
Ft + ÁFA díj ellenében a szolgáltatás megrendeléséről.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a tervezőt
faldiagnosztikai szakvélemény 1.) pontban meghatározottak
szerinti beszerzéséről és a nyertes ajánlattevő által vállalt
határidőkről, így a faldiagnosztikai szakvélemény tervező részére
történő legkésőbbi átadásának időpontjáról.
3. felkéri a tervezőt, hogy az épületegyezőség okán az 1. pontban
nevesítetten
megrendelésre
kerülő
faldiagnosztikai
szakvéleményben leírtakat az 2020. május 22. napján kötött TOP6.2.1-16-SE1-2017-00001
Óvoda
fejlesztése
Szekszárd
Szőlőhegyen c. pályázat vonatkozásában kötött tervezési
szerződésének végleges tervdokumentációjának elkészítése során
figyelembe venni és beépíteni szíveskedjék.
Határidő:
Felelős:

2020. október 2.
Bomba Gábor elnök

4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001
azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című
pályázat vonatkozásában, 2020. május 22. napon létrejött,
valamint a 3. pontban nevesített tervezési szerződések
faldiagnosztikai szakvélemény megállapításainak tervezési
munkába való beintegrálásával való módosítására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 2.
Bomba Gábor elnök

5. felkéri a polgármestert a 4. pontban nevesített tervezési szerződés
módosítás okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 1.
dr. Göttlinger István aljegyző
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15. napirendi pont:
Döntés az őszi kulturális programsor megrendezéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
Illés Tamás elnökhelyettes: A pénteki napon a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing
Bizottság rendkívüli ülést tartott, amelyen felmerült az őszi kulturális programsor
megrendezésre is. Az idő rövidségére tekintettel helyi fellépőkre építve szeretnék összeállítani
a programot. Egy korábbi együttműködő partner tett erre egy, a bizottság által kedvezőnek
minősített árajánlatot. 10 napos őszi minifesztivál lenne, amely szeptember 4-13 között
zajlana. A technikai résszel együtt 3,6 millió forintos összegről van szó. Azért támogatta a
bizottság a rendezvény megszervezését, mert rengeteg erre irányuló igény érkezett a
lakosságtól, mert mostanában minden rendezvény elmaradt. A helyi eladók az ismertség okán
nem vonzanak akkora tömeget, mint a megasztárok. Az ajánlaton kívül a bizottság javaslatot
tett arra is, hogy 1.000.000 forint összegben legyen díjazva a helyi fellépők. Külön forrás
biztosítására nincs szükség, mert a társaságnak folyósított időarányos támogatásból
maximálisan megvan ennek a fedezete. A bizottság ülésén felmerült, hogy úgy kellene ezt a
rendezvényt megszervezni, hogy beleessen időpont ügyileg az elmaradt szüreti rendezvény is.
Mivel a borászok már megszervezték a saját programjaikat, így nem szeretnék ezeket a
programokat gyengíteni. Időközben kiderült, hogy a művelődési ház szervez erre az időpontra
egy négynapos programot. Ez tegnap derült ki. Véleménye szerint ez az információáramlás
teljes hiányát mutatja, ha a szakbizottságok nem tudnak erről. Örül annak, hogy a bezártság
után feltámadt a művház, de jó lenne, ha tudnának ezekről az eseményekről.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az időtartamot rendkívül hosszúnak tartja. Véleménye szerint
ezt nem fogják tudni kitölteni. Mi lesz az arca és az üzenete ennek a rendezvénynek? A sok
apró rendezvény egy kicsit beárnyékolja azt, hogy ilyen rendkívüli dologra vállalkozik a
bizottság. Támogatni fogja az elképzelést, de az idő hosszúsága miatt vannak aggályai.
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: Kifejezetten az a szándék ezzel, hogy ez a rendezvény a
szekszárdiaké legyen és a szekszárdiaktól jöjjön. Szekszárdi borászok és szekszárdi gasztrosok
érkeznek a rendezvényre. Azt szeretnék biztosítani, hogy a szekszárdi lakosok esténként
leülhessenek a Vármegyeházán egy koncertre, valamint, hogy baráti társaságokban
beszélgetve szekszárdi borokat kóstolhassanak és a szekszárdi gasztrosok kínálatából
válogathassanak. Megkeresések is fogalmazódtak meg a lakosság részéről ezzel kapcsolatban.
Illés Tamás elnökhelyettes: A helyi értékekre szeretnének koncentrálni. Lehet, hogy a
korábban létrehozott Szüreti Napokat szervező bizottság kellene, hogy felügyelje ennek a
szakmai részét. Lehet, hogy kellene garanciát beletenni, mert érez bizonytalanságot.
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: Nem ért egyet azzal, hogy valaki felügyelje a szervezést.
A szekszárdi programok megszervezésének és lebonyolításának megvannak a felelősei. A
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata a program megszervezése. A
társaság kap is ehhez megfelelős forrást.
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Bomba Gábor elnök: Szeretne választ kapni arra is, hogy a Szemezgető elnevezésű
rendezvényt kivel egyeztette le az igazgató úr, mert a szakbizottságok nem tudtak erről.
Csötönyi László képviselő, KCV elnök: Egy önkormányzati cégről van szó. Jobb helyeken a
szakbizottság vagy a közgyűlés elfogadja a társaság éves programtervét. Utána ennek
megfelelően kell haladni. Nyilvánvalóan változások lehetnek. A vírushelyzetre tekintettel
elmarad a komplett Szüreti Fesztivál. Ehelyett lehet más rendezvényt szervezni, de az ilyen
változásról az önkormányzatnak, a felügyelőbizottságnak és az érintett bizottságoknak tudnia
kell.
Bomba Gábor elnök: A programterv elfogadása nem ennek a bizottságnak a feladata, de a
szakbizottság fel tudja szólítani ezzel kapcsolatban az ügyvezető igazgató urat. Javasolja, hogy
a bizottság
1. a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság javaslatát figyelembe véve
döntsön arról, hogy elfogadja az Antritt Event 3.670.000 forint +ÁFA összegű ajánlatát
az őszi kulturális programsor 2020. szeptember 04-13. közötti megrendezésével
kapcsolatban, amelyhez további 1.000.000 forintot biztosítson a helyi fellépők
díjazására a 2020. évi módosított költségvetésből;
2. döntsön arról, hogy a helyi együttesekre építő program fedezete a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft-nek folyósított időarányos támogatásból
kerüljön biztosításra;
3. hívja fel a Szekszárdi Közművelési Szolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy az ajánlattevővel
együttműködve szervezze meg a helyi együttesekre épített programot;
4. hívja fel a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a bizottság soron következő ülésére nyújtson részletes, írásbeli tájékoztatást az
alábbiakról:
 az összes rendezvényhez kapcsolódó beszerzés, amely terjedjen ki arra, hogy az
kivel került egyeztetésre;
 az üzleti tervben szereplő, illetve az attól eltérő programokkal, az Nkft
működésével kapcsolatos 2020. június 17. napját követően lefolytatott
beszerzések (beszerzési eljárások, szerződések), amely terjedjen ki a
szolgáltatásokra, árukra és a személyi jellegű kiadásokra, benne a munka és
megbízási szerződésekre is.
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 455/2020. (VIII.31.) határozata
döntés az őszi kulturális programsor megrendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
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1. a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság javaslatát
figyelembe véve dönt arról, hogy elfogadja az Antritt Event
3.670.000 forint +ÁFA összegű ajánlatát az őszi kulturális
programsor 2020. szeptember 04-13. közötti megrendezésével
kapcsolatban, amelyhez további 1.000.000 forintot biztosít a
helyi fellépők díjazására a 2020. évi módosított költségvetésből;
2. dönt arról, hogy a helyi együttesekre építő program fedezete a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft-nek
folyósított időarányos támogatásból kerül biztosításra;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Szekszárdi Közművelési Szolgáltató Nonprofit Kft-t,
hogy az ajánlattevővel együttműködve szervezze meg a helyi
együttesekre épített programot.
Határidő:
Felelős:

a döntésről való értesülést követően azonnal
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

4. felhívja a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a bizottság soron következő ülésére
nyújtson részletes, írásbeli tájékoztatást az alábbiakról:
 az összes rendezvényhez kapcsolódó beszerzés, amely
terjedjen ki arra, hogy az kivel került egyeztetésre;
 az üzleti tervben szereplő, illetve az attól eltérő
programokkal, az Nkft működésével kapcsolatos 2020.
június 17. napját követően lefolytatott beszerzések
(beszerzési eljárások, szerződések), amely terjedjen ki a
szolgáltatásokra, árukra és a személyi jellegű kiadásokra,
benne a munka és megbízási szerződésekre is.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 07.
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

A bizottság 17 óra 36 perctől 17 óra 56 percig zárt ülést tartott, majd a zárt ülés befejeztével
nyilvános ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirend alapján.
19. napirendi pont:
Adatszolgáltatás kérés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
Előadó: Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag
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dr. Göttlinger István aljegyző: Két ügyben kértek adatigénylést a hivataltól. Az egyik a
kifizetett juttatásokkal kapcsolatos. A kérés a tegnapi napon érkezett, de ennek a táblázatnak
a frissítése időt vesz igénybe. Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag adatszolgáltatást kért a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról is. Ennek is eleget fog tenni a hivatal, de ez igen nagy
munkát jelent a dolgozóknak. Van olyan határozat, amelynek a végrehajtása nem mindig a
hivatalon múlik. Tisztes határidőt szeretne kérni erre, mert az osztály nagyon el van havazva.
Bomba Gábor elnök: Azt is szeretnék megtudni, hogy a bizottság által megszabott határidők
milyen okból csúsznak meg, és ki miatt.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A Közgyűlési határozatok végrehajtásáról is kérhet a bizottság
adatszolgáltatást?
dr. Göttlinger István aljegyző: Igen.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Arra is szeretne választ kapni, hogy a szerződéseket
polgármester úr mikor írja alá, mert jelentős csúszásokat látnak e tekintetben.
Illés Tamás elnökhelyettes: 60 napos lejárt dolgokkal találkozik.
Bomba Gábor elnök: A határozatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra milyen határidőt
szeretne a hivatal?
dr. Göttlinger István aljegyző: Szeptember 14. napját.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
veszélyhelyzet megszűnését követően hozott Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági és
Közgyűlési határozatok végrehajtásáról készítsen részletes tájékoztatást, és terjessze a
bizottság elé.
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 458/2020. (VIII.31.) határozata
a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően hozott
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági és Közgyűlési határozatok
végrehajtásáról készítsen részletes tájékoztatást, és terjessze a
bizottság elé.
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Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 14.
dr. Göttlinger István aljegyző

Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
nyújtson tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat személyi jellegű
kifizetéseivel kapcsolatban, amely tájékoztatás terjedjen ki az alábbiakra:
- az állományban lévő alkalmazottak béren felüli juttatásai;
- megbízási szerződések és kifizetések;
- kifizetések pontos dátuma;
- kifizetések pontos jogcíme, indokolása, plusz munka időszaka;
- a kifizetéseket kérő és engedélyező vezető neve.
dr. Göttlinger István aljegyző: Ezt szeptember 10. napjáig is tudja teljesíteni a hivatal.
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 459/2020. (VIII.31.) határozata
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat személyi jellegű
kifizetéseivel kapcsolatos adatszolgáltatási kérésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat személyi jellegű kifizetéseivel kapcsolatban, amely
tájékoztatás terjedjen ki az alábbiakra:
 az állományban lévő alkalmazottak béren felüli juttatásai;
 megbízási szerződések és kifizetések;
 kifizetések pontos dátuma;
 kifizetések pontos jogcíme, indokolása, plusz munka időszaka;
 a kifizetéseket kérő és engedélyező vezető neve.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 10.
Tamási Anna igazgatóságvezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 18 óra 06 perckor
berekeszti.
K.m.f
dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök
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Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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