SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-13/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. augusztus 17. napján (pénteken) 9 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyilvános
ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

dr. Mezei László 2018. május 24. napján lemondott képviselői mandátumáról, így egy hely
megüresedett.
Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Kajos Nikolett aljegyző
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
3. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, interaktív
könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, interaktív
könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
5. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos műszaki tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
6. napirendi pont:
„Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az új Szekszárdi
Ipari Park kialakításával kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása tervezési
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feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
7. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához szükséges háziorvosi
és fogorvosi eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
9. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001 azonosító számú „Városi bölcsőde
fejlesztése című projekt keretében, a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi bölcsőde
felújításának, korszerűsítésének munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2018. I. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

3
0817jkv

12. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elmondja, hogy elindult az uszoda beruházás. Az önkormányzat
projektmenedzsmentre kapott két évre nettó 23 millió forintot. Polgármester úr azonban úgy
döntött, hogy ezt az összeget nem projektmenedzsmentre fordítaná, hanem jogi és műszaki
tanácsadásra, illetve könyvelési feladatok ellátására, mint ahogyan ez a többi előterjesztésből
is látható. A jogi tanácsadásra azért van szükség, mert számos olyan szerződés felmerül,
amelyeket a beszerzések és közbeszerzések során meg kell kötnie az önkormányzatnak, illetve
a szerződések módosítására is sor kell, hogy kerüljön. A tervezővel például tervezői
művezetésre kell szerződést kötni, amelyet szintén elő kell készíteni. Tekintettel arra, hogy
ezek plusz feladatot jelentenek, a hivatal kollégáinak a kapacitásába már nem férnek bele.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 277/2018. (VIII.17.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
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1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás
ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő PLP Consult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel (7030
Paks, Kereszt utca 15.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 278/2018. (VIII.17.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok
ellátására irányuló eljárás eredményéről

5
0817jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos könyvelési
feladatok ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Brain-Audit Kft-vel (7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, interaktív
könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 279/2018. (VIII.17.)
határozata
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a Modern Városok Program keretében megvalósuló új,
interaktív könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos jogi
tanácsadás ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új,
interaktív könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos
jogi tanácsadás ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb
ajánlatot tevő PLP Consult Közbeszerzési és Tanácsadó Kftvel (7030 Paks, Kereszt utca 15.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, interaktív
könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 280/2018. (VIII.17.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új,
interaktív könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos
könyvelési feladatok ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új,
interaktív könyvtár és levéltár beruházással kapcsolatos
könyvelési feladatok ellátására” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Brain-Audit Kft-vel (7100
Szekszárd, Újfalussy u. 11.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos műszaki tanácsadás ellátására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
8
0817jkv

Kővári László elnök: A különböző folyamatok már korábban elindultak. Van arra lehetőség,
hogy ez a cég csak most csatlakozzon ezekhez a folyamatokhoz?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen, ennek semmi akadálya sincsen.
Kővári László elnök: Eddig ki látta el ezeket a feladatokat?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A polgármesteri hivatal kollégái.
Kővári László elnök: Az önkormányzat cége nem tudná elvégezni ezt a feladatot?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A BMSK Zrt. lett kizárólagos joggal kijelölve a műszaki ellenőri
feladatok ellátására. Tekintettel arra, hogy ennek a cégnek nincs elég kapacitása, ezért a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. bízta meg a feladat ellátásával. Ha az előterjesztésben szereplő
feladatot is a Kft. látná el, összeférhetetlenség állna elő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 281/2018. (VIII.17.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos műszaki tanácsadás
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos műszaki
tanácsadás ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb
ajánlatot tevő GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kftvel (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
„Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az új Szekszárdi
Ipari Park kialakításával kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása tervezési
feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(137. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A Modern Városok Program Keretében az Ipari Park fejlesztésére
a NIPÜF Zrt. kapta meg a pénzt. Ez a cég a beruházó, és az egész beruházás megvalósulásért
felel. Kijelölték a területet és megvásárolták az ingatlanokat. A rendezési Tervet viszont
módosítani kell. Erre egy külsős céget bízott volna meg a NIPÜF Zrt., és az önkormányzat kért
is ettől a cégtől indikatív ajánlatot. A cég által tett ajánlat meglehetősen kedvezőnek bizonyult,
sokkal kedvezőbbnek, mint a két szekszárdi cég ajánlata. Tekintettel arra, hogy a NIPÜF Zrt. a
költségviselő, az általuk kiválasztott céget bízta meg az önkormányzat. Beszerzési eljárást nem
folytatott le az önkormányzat, mivel az önkormányzat vonatkozásában nincs pénzmozgás.
Viszont csak az önkormányzat jogosult a saját Rendezési Terve módosításának a
megrendelésére. Így egy háromoldalú megállapodás jött volna létre, amelyben a NIPÜF Zrt.
lett volna a költségviselő. Az egyeztetések nagyon elhúzódtak. Pár héttel ezelőtt jelezte a
tervező cég, hogy a meghatározott időn belül nem tudja elvégezni a módosítást, illetve, hogy
ennyi pénzért már nem is vállalja el. Ekkor egyeztetett a NIPÜF Zrt. igazgatóhelyettesével, aki
jelezte, hogy szeretné, ha beszerzési eljárás lenne lefolytatva. Abban állapodtak meg, hogy a
cég átadja az önkormányzatnak a szükséges összeget, és az önkormányzat szerződik majd a
nyertes céggel. Ezután az önkormányzat lefolytatott egy beszerzési eljárást. Az ajánlattételi
felhívást három cégnek küldték meg, közülük a budapesti cég nem nyújtott be ajánlatot. A
kedvezőbb ajánlatot a MERIDIÁN Kft. tette. Ez az ajánlat egy kicsivel magasabb, mint a korábbi
indikatív ajánlat, de a NIPÜF Zrt. azt mondta, hogy ez az összeg is belefér még a
költségvetésükbe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 282/2018. (VIII.17.)
határozata
az új Szekszárdi Ipari Park kialakításával kapcsolatos
településrendezési eszközök módosítása tervezési feladatainak
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „Tervezési szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az új
Szekszárdi Ipari Park kialakításával kapcsolatos
településrendezési eszközök módosítása tervezési
feladatainak ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb
ajánlatot tevő MERIDIÁN Kft-vel (7100 Szekszárd, Ybl Miklós
u. 3.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 24.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához szükséges háziorvosi
és fogorvosi eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
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Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 283/2018. (VIII.17.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának
megvalósításához szükséges háziorvosi és fogorvosi
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. Adásvételi szerződés a TOP 6.6.1-15-SE1-2016-0001
azonosítószámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt elnevezésű
pályázat keretében a II. rész ajánlat, a fogorvosi eszközre
vonatkozóan érték határalatti meghívásos pályázati eljárás
kapcsán megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a X-R
Kft (7631 Pécs, Körömvirág u. 14.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő X-R Kft-vel (7631 Pécs, Körömvirág u. 14.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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4. az Adásvételi szerződés a TOP 6.6.1-15-SE1-2016-0001
azonosítószámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt elnevezésű
pályázat keretében I. rész ajánlat, a házi orvosi eszközre
vonatkozóan érték határ alatti meghívásos pályázati eljárás
kapcsán megállapítja, hogy a „272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet alapján a piaci ár igazolásához három ajánlat
szükséges, így a pályázati eljárás eredménytelennek
nyilvánítja az I. rész tekintetében;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az I. rész
háziorvosi eszközök tekintetében.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: A korábbi közgyűlési határozathoz képest már
meg van a jelenlegi érvényes ajánlat, amely alapján nettó 88.635 forinttal kellene megemelni
az önerő összegét.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy 100 millió forintos projektről van szó.
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Összesen 160 millió forint.
Máté Péter bizottsági tag: Ebbe véleménye szerint ez az összeg bele kellene, hogy férjen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 284/2018. (VIII.17.)
határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
bölcsőde
fejlesztése”
című
pályázatának
építési
tevékenységéhez szükséges önerőt, nettó 88.635 Ft (bruttó
112.566 Ft) összeget a 2018. évi költségvetés terhére biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

9. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001 azonosító számú „Városi bölcsőde
fejlesztése című projekt keretében, a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi bölcsőde
felújításának, korszerűsítésének munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 285/2018. (VIII.17.)
határozata
a „Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001
azonosító számú „Városi bölcsőde fejlesztése című projekt
keretében, a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi
bölcsőde
felújításának,
korszerűsítésének
munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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1. a Megbízási szerződés a TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001
azonosító számú „Városi bölcsőde fejlesztése című projekt
keretében, a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi
bölcsőde felújításának, korszerűsítésének munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú
érték határalatti meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot
az Aldor Kft (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Aldor Kft (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Märcz László igazgatóságvezető távollétében ismerteti az
előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 286/2018. (VIII.17.)
határozata
a Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében átruházott hatáskörben eljárva, a Borvidék
Futóegyesület
Korinthosz
ultrafutóverseny
elnevezésű
rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2018. I. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Märcz László igazgatóságvezető távollétében ismerteti az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 287/2018. (VIII.17.)
határozata
a
MAHIR
Cityposter
Kft.
reklám-rendszergazdai
tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 16. § 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján eljárva, a MAHIR Cityposter Kft. – 2018. I. félévre
vonatkozó
reklám-rendszergazdai
tevékenységének
vonatkozásában előterjesztett – adatszolgáltatását, az abban
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foglalt pénzügyi tartalommal együtt elfogadja, és hozzájárul a
díjfizetéshez szükséges számla kibocsátásához.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Märcz László igazgatóságvezető távollétében ismerteti az
előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 288/2018. (VIII.17.)
határozata
a Zöldtárs Alapítvány közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Zöldtárs
Alapítvány – az Európai Mobilitási Hét lezárásaként
megrendezésre kerülő Autómentes Nap elnevezésű
eseménysorozathoz
kapcsolódó
–
városi
felvonulás
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 17.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Egyebek
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Kővári László elnök: Elmondja, hogy dr. Máté István önkormányzati képviselővel, valamint a
hivatal három dolgozójával, Berlinger Attilával, Parrag Ferencnével és Bustya Gabriellával
alkották a szekszárdi delegációt Lugoson. Az elhelyezés nagyon pazar volt, és nagyon
barátságosan fogadták őket. Az érkezést követő napon került sor 10 órakor a polgármesteri
fogadásra. Tekintettel a 25 éves testvérvárosi kapcsolatra, kapott a város ajándékba egy
emléktárgyat, amelyet az ülést követően ad át a polgármester úrnak. Sor került a szokásos
misére és ebédre is. Délután volt egy kis szabadidejük, este pedig volt egy áhítat, amelyet tánc
követett. A lugosi polgármester mindenkihez odament, és mindenkivel váltott pár szót.
Elmondja, hogy a testvérváros delegációját Szent Márton Napra hívták meg Szekszárdra.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 56 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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