SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: IV. 120-5/2014.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. március 25-én (kedden) 8 óra 5 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter bizottsági tag és Szabó
Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Dr. Fajszi Lajos és Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Herr Teréz fıépítész,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Farkas Éva osztályvezetı

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 05 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadott.

Kıvári László elnök: Az elızetesen kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontok
sorrendjére érkezett módosítási javaslat, miszerint az elsı napirendi pont után a 6-7-8-9-es
napirendi pont kerüljön tárgyalásra az elıadó egyéb hivatali elfoglaltságára való tekintettel.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1./ napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása” címő pályázat megvalósításához
többletforrás biztosítása
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
2./napirend
Megbízási szerzıdés a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat keretében
kivitelezési munkákhoz szükséges mőszaki ellenıri feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(46. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
3./napirend
Tervezési szerzıdés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a DDOP5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli
tervek elkészítésére, valamint a tervezıi mővezetés elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(48. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
4./napirend
Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
nyilvánosság biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos PR-feladatok
ellátása a „DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú projekt megvalósítása során”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(49. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
5./napirend
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a
KEOP5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott
„Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd
I és II” címő projektek megvalósítása során szükséges mőszaki ellenıri feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(45. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
6./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./napirend
Településrendezési terv módosítása
(25. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
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8./napirend
Wittinger Ágnes dentálhigiénikus kérelme
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı
9./napirend
Agóra Rendezvényház szellızıgépházában
frekvenciaváltók beszerelési munkái
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

lévı

elszívó

és

befúvó

rendszerre

10./napirend
Zeneiskola tetıjavítási munkái
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./ napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása” címő pályázat megvalósításához
többletforrás biztosítása
(42. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök felkéri Farkas Éva osztályvezetıt, ismertesse a napirendi pontot.
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László elnök: A többletforrás erre a játszótérre vonatkozik, vagy általánosságban a
játszóterekre? A Bródy utcai lakók jelezték, hogy a kettı hintából csak egy van, jó lenne
pótolni a hiányzót.
Farkas Éva osztályvezetı: A pályázatból csak azt lehet megvalósítani, ami benyújtásra
került, azon módosítani nem lehet.
Kıvári László elnök: Mikorra tud megvalósulni a pályázat, a nyárra esetleg?
Farkas Éva osztályvezetı: Ezzel a fedezetbiztosítással eredményesnek tudják nyilvánítani az
eljárást. Az eszközök egy hónapon belül megrendelésre kerülnek, és tavasszal megvalósul.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 70/2014. (III.25.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében
lévı intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és
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megújítása” címő
biztosításáról

pályázat

megvalósításához

többletforrás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a JETA-56-2013
azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
kezelésében lévı közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása”
címő projekt megvalósításához szükséges játszótéri eszközök
beszerzésére fordítandó keretösszeg módosítását és a 382.532 Ft
összegő többletforrást a 2014. évi költségvetés pályázati tartalék keret
terhére biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 28.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

2./napirend
Megbízási szerzıdés a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat keretében
kivitelezési munkákhoz szükséges mőszaki ellenıri feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(46. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök felkéri Farkas Éva osztályvezetıt, ismertesse a napirendi pontot.
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 71/2014. (III.25.) határozata
„Megbízási
szerzıdés
a
DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002
azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkákhoz
szükséges mőszaki ellenıri feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Megbízási szerzıdés a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú
pályázat keretében kivitelezési munkákhoz szükséges mőszaki
ellenıri feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Topeka Kkt-vel (7100 Szekszárd, Cinka u. 67.) kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
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a szerzıdés aláírására, valamint
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

az

aljegyzıt

a

szükséges

2014. április 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı

3./napirend
Tervezési szerzıdés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a DDOP5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli
tervek elkészítésére, valamint a tervezıi mővezetés elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(48. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök felkéri Farkas Éva osztályvezetıt, ismertesse a napirendi pontot.
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 72/2014. (III.25.) határozata
„Tervezési szerzıdés a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú
pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére,
valamint a tervezıi mővezetés elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Tervezési szerzıdés a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú
pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére,
valamint a tervezıi mővezetés elvégzésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb
ajánlatot tevı Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft-vel (1052
Budapest, Városház u. 9-11.) kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2014. április 4.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı

4./napirend
Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
nyilvánosság biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos PR-feladatok
ellátása a „DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú projekt megvalósítása során”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(49. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök felkéri Farkas Éva osztályvezetıt, ismertesse a napirendi pontot.
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 73/2014. (III.25.) határozata
„Megbízási
szerzıdés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
számára
nyilvánosság
biztosításával,
kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos PR-feladatok
ellátása a „DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú projekt
megvalósítása során” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Megbízási
szerzıdés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
számára
nyilvánosság
biztosításával,
kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos PR-feladatok
ellátása a „DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú projekt
megvalósítása során” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel (7100Szekszárd, Béla
király tér 7.) kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 4.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı
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5./napirend
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a
KEOP5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott
„Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd
I és II” címő projektek megvalósítása során szükséges mőszaki ellenıri feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(45. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök felkéri Farkas Éva osztályvezetıt, ismertesse a napirendi pontot.
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 74/2014. (III.25.) határozata
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP5.5.0/A/12-2013-0235 és a KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati
konstrukció keretében benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város
Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II” címő
projektek megvalósítása során szükséges mőszaki ellenıri feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerzıdés SZMJV
Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a KEOP5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott
„Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos
átalakítása Szekszárd I és II” címő projektek megvalósítása során
szükséges mőszaki ellenıri feladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı TILL Építıipari és
Kereskedelmi Kft-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 121., VII.20.)
kössön szerzıdést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2014. április 4.
Horváth István polgármester,
dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı
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6./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 75/2014. (III.25.) határozata
Ajánlat külterületi ingatlanok vételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyőlésének 10/2000. (IV.1.) rendelete a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 1.1.5.
pontjában rögzített hatáskörében eljárva elutasítja Gréczy Balázs
Szekszárd, Fürt u. 2. szám alatti lakosnak az alábbi ingatlanok kapcsán
benyújtott vételár mérséklési kérelmét:
Hrsz.
01408/2
01408/75
01408/96
01408/98
01408/100
01408/102
01408/103
01408/104
01408/109
01408/110
01408/113
01408/114
01408/115
01408/116
01408/117
01408/123
01408/124
01408/125

mővelési ág
legelı
legelı
legelı
legelı
legelı
szántó
legelı
legelı
gyümölcsös
legelı
legelı
legelı
legelı
legelı
gyümölcsös
szántó
legelı
szántó
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alapterület (m2)
2570
4545
1565
1732
1863
3186
1798
1888
1224
1676
1339
1517
1660
2301
1643
2243
1613
1885

AK érték
2.31
4.09
1.41
1.56
1.68
7.49
1.62
1.70
3.19
1.51
1.21
1.37
1.49
2.07
6.85
7.20
1.45
6.05

bérlet
van
van
-

2.
A Bizottság hozzájárul az 1. pontban felsorolt ingatlanoknak
Zsók Csaba Kakasd, Ady E. u. 150. szám alatti lakos részére történı
értékesítéséhez 105.- Ft/m2 vételár ellenében.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésrıl
tájékoztassa az érintetteket.
Határidı: 2014. július 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

7./napirend
Településrendezési terv módosítása
(25. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László elnök felkéri Herr Teréz fıépítészt, ismertesse a napirendi pontot.
Herr Teréz fıépítész: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 76/2014. (III.25.) határozata
a településrendezési terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a szekszárdi 9707 hrsz-ú terület
vonatkozásában
a
Közgyőlésnek
elfogadásra
javasolja
a
Településrendezési Terv módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 30.
Kıvári László elnök

8./napirend
Wittinger Ágnes dentálhigiénikus kérelme
(47. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı
Kıvári László elnök felkéri Dölles Lászlóné göndnokságvezetıt, ismertesse a napirendi
pontot.

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
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Kıvári László elnök: Bérleti díj továbbadásáról van szó?
Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Ha az önkormányzat díjmenetesen odaad valamit egy alapellátás
biztosítására, majd ezt a helyet továbbadja, de ı ezt nem akarja, mivel nem fizet érte, így nem
teheti meg. Ezért az önkormányzattal adatná tovább a saját rendelıjét, amely egy
kereskedelmi tevékenység.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 77/2014. (III.25.) határozata
Wittinger Ágnes kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Wittinger Ágnes kérelmére a
Szekszárd, Szent István tér 18. szám alatti fogorvosi rendelı bérleti
díját heti két alkalommal 4-4 órára történı dentálhigiénikusi
tevékenység ellátása céljából, 2000,- Ft/óra összegben állapítja meg.
2. Felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy a döntésrıl
tájékoztassa a kérelmezıt.
Határidı: 2014. április 4.
Felelıs: Horváth István polgármester,
dr. Göttlinger István aljegyzı
Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı
9./napirend
Agóra Rendezvényház szellızıgépházában
frekvenciaváltók beszerelési munkái
(44. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

lévı

elszívó

és

befúvó

rendszerre

Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A határozatba bele kell venni a tervezı felelısségének
megállapítását is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 78/2014. (III.25.) határozata
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az AGÓRA Rendezvényház szellızıgépházában lévı elszívó és
befúvó rendszerre frekvenciaváltók beszerelési munkáiról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képezı Szekszárd, Szent István tér 10. szám alatti Agóra
Rendezvényház szellızıgépházában lévı elszívó és befúvó rendszerre
frekvenciaváltók beszerelése” tárgyú munkák elvégzését- a benyújtott
árajánlatok alapján – Vállalkozási szerzıdés keretében, bruttó 808.969,Ft ellenszolgáltatás fejében az CPH Kft. (7100 Szekszárd, Bor u. 2.)
végezze a 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalék kerete
terhére.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
3.
A Bizottság a frekvenciaváltók hiányossága miatt a tervezıi
felelısség megállapítását kéri.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 14.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

10./napirend
Zeneiskola tetıjavítási munkái
(50. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági
Pénzügyi Bizottságának 79/2014. (III.25.) határozata
Zeneiskola tetıjavítási munkáiról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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tulajdonát képezı Szekszárd, Széchenyi u. 38. szám alatti Zeneiskola
tetıjavítása” tárgyú munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján
–
Vállalkozási
szerzıdés
keretében,
bruttó
1.821.790,-Ft
ellenszolgáltatás fejében az ADRI-ÉPKER Kft. (7100 Szekszárd,
Tinódi u. 24.) végezze a 2014. évi költségvetési rendelet
Városüzemeltetési kiadások „Azonnali hibaelhárítás” kerete terhére.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

További nyílt ülésen lévı napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 00 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
bizottsági tag
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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