SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-4/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. február 16-án 15 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Fajszi Lajos, dr. Tóth
Csaba Attila bizottsági tagok

Távolmaradt:

Csernus Péter, Szabó Zsolt, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Varga András osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Buncsek Attila pályázati referens
Papné Horváth Erzsébet vezetı gondnok
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Szilágyi Károly a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviselıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 15 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja a meghívóban szereplı 2. napirendi pont napirendrıl történı levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosítással
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára nyomtató és fénymásoló
kellékanyagok, valamint adattárolók beszerzése.” tárgyú Szállítási szerzıdés módosítása
(13. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Kovács Péter DIGITAL 2000 Kft. ügyvezetı
2./ napirendi pont
Javaslat DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének
fejlesztése címő pályázat elıkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(12. sz. bizottsági elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
3./ napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évi nyári kiültetéshez történı növényanyag vásárlásról
(15. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
4./ napirendi pont
Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
(16. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıadó: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

1./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára nyomtató és fénymásoló
kellékanyagok, valamint adattárolók beszerzése.” tárgyú Szállítási szerzıdés módosítása
(13. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Meghívott: Kovács Péter DIGITAL 2000 Kft. ügyvezetı
Varga András: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. A bizottság hagyta jóvá a szerzıdést, így bizottsági
döntés kell a módosításhoz is.
Kıvári László: Mindenképpen ezekre van szükség? Nem lehet más eszközökkel helyettesíteni? Ezek
szerint a keretösszeget is módosítani kell?
Varga András: Igen, az eszközök többsége eredeti. A keretösszeget nem kell módosítani, csak az
egyes egységárakat.
Papné Horváth Erzsébet: Idıközben a vállalkozó küldött egy olyan listát, hogy ha elfogy az
eredetileg meghatározott keret a rendelésre vonatkozóan, akkor mekkora összegért lehetne az adott
eszközt megrendelni. Van olyan is, hogy alacsonyabb az ár, mint ami elıre meg lett határozva.
Máté Péter: Tulajdonképpen elıfordulhat, hogy ha valamibıl többet rendelünk, mint amennyi a
szerzıdésben meg lett határozva, akkor azt csak magasabb áron tudja szállítani?
Papné Horváth Erzsébet: Igen.
Máté Péter: Hány %-os az eltérés?
Varga András: Ezt nehéz megmondani, mert nem mindenhol azonos az eltérés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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27/2012. (II.16.) GPB határozat
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei számára nyomtató és fénymásoló
kellékanyagok,
valamint
adattárolók
beszerzése”
tárgyú
Szállítási
szerzıdés
módosítása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat és a DIGITAL 2002 Kft. (székhely:
1156 Budapest, Sárfő u. 23.; Telephely: 7100
Szekszárd, Sárvíz u. 4.) között 2011. szeptember
28-án létrejött „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei számára nyomtató és
fénymásoló kellékanyagok, valamint adattárolók
beszerzésére” tárgyú szállítási szerzıdést a
mellékletben foglaltaknak megfelelıen az egyes
tételek egységárai vonatkozásában módosítsa.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
szerzıdésmódosítást készítse elı, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására,
valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. február 16.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
Javaslat DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének
fejlesztése címő pályázat elıkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(12. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László: El kell fogadni a döntést ahhoz, hogy késıbb el lehessen állni?
Buncsek Attila: Igen. Ha elállás következik be, akkor új eljárást kell kiírni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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28/2012. (II.16.) GPB határozat
A DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd
Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének
fejlesztése címő pályázat elıkészítésével
kapcsolatos döntések meghozatala
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi
Bizottsága
a
DDOP-5.1.2/B-11
kódszámú, Szekszárd Megyei Jogú Város
közösségi közlekedésének fejlesztése címő
pályázat elıkészítı tevékenységeire lefolytatott
beszerzési eljárás eredményét jóváhagyja.
2. A Bizottság a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata mőködésmódját a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
Kgy. Rendelet 1. számú melléklet 1.1) 21. pontja
alapján felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft. 1052
Budapest, Városház u. 9-11., mint nyertes
ajánlattevıvel a szerzıdést elıkészítse és
megkösse.
Határidı:
Felelıs:

2012. február 16.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3./ napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évi nyári kiültetéshez történı növényanyag vásárlásról
(15. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az írásbeli tájékoztató tartalmát.
Máté Péter: A beszerzés struktúrájában nem lesz változás? Egy kereskedıtıl egyféle virág kerül
megrendelésre?
Märcz László: Igen, továbbra is így lesz.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
4./ napirendi pont
Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
(16. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıadó: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
dr. Kajos Nikolett: Ismerteti a beszámoló tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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29/2012. (II.16.) GPB határozat
Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
lejárt
határidejő
határozatainak
végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
a 343-347/2011. (X.18.); 348-368/2011. (X.25.);
370-378/2011. (X.25.); 380-390/2011. (X.25.);
391-401/2011. (XI.15.); 405-411/2011. (XI.15.);
412-419/2011. (XI.29.); 421-422/2011. (XI.29.);
425-431/2011. (XI.29.); 433-443/2011. (XI.29.);
444-476/2011. (XII.13.); 478-486/2011. (XII.20.)
sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2012. február 16.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 47 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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