SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-7/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. április 8. (szerda) napján 8 órakor a Polgármesteri Hivatal Kis Tárgyaló termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes,
Gyurkovics János, Szabó Balázs György, dr. Mezei
László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelentek: März László igazgatóságvezető
Farkas Éva osztályvezető,
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész,
Kerekes László képviselő,
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági
jegyzőkönyvezető.

referens,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órackor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
elfogadott.
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész: Új napirendi pont felvételét kérte.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:

NAPIREND

1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára villamos
energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.” valamint a
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára földgáz
energia-beszerzéshez
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárás
lebonyolítása,
az

1

energiagazdálkodás költséghatékonyabbá tétele, racionalizálása érdekében a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően” tárgyakban kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárások eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
2. napirendi pont:
Növényanyag vásárlás 2015. évi nyári kiültetésekhez
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész
1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára villamos
energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.” valamint a
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára földgáz
energia-beszerzéshez
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárás
lebonyolítása,
az
energiagazdálkodás költséghatékonyabbá tétele, racionalizálása érdekében a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően” tárgyakban kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárások eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: A táblázatból nem lehet levonni elégséges információt a
döntéshez. Mik a táblázatban szerelő adatok dimenziói? Ez a két cég mire és mennyit használ
fel?
Märcz László igazgatóságvezető: A kérdéses cégek a közbeszerzést bonyolítják le. Egy
összeges díjazással számoltak. A villamos energia egy összeges, míg a földgáz megtakarítás
utáni díjazásos. Ennek oka, hogy a földgázzal kapcsolatos szerződést jobb kondíciókkal
fogják megkötni.
Farkas Éva osztályvezető: Elmondta, hogy a Közgyűlés már tárgyalta ezt a témát. A 2015.
évi közbeszerzési tervben szerepel. A probléma, ami előhívta a közbeszerzési eljárást az, hogy
kivonult a szerződő cég a piacról. Ezzel vis maior helyzetet teremtett, aminek megoldására
keresett meg az önkormányzat 3 ajánlattevőt, akik ennek a közbeszerzésnek az eljárását le
tudják bonyolítani. A közbeszerzést árlejtéssel kell lefolytatni, ezért kell külön közbeszerzési
tanácsadó cég. A közbeszerző tanácsadó cég beszerzése sürgős, mert 2015. június 30-tól nem
lesz gázszolgáltató.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mit jelent, hogy felolvasói alap? 1.300.000,-Ft minek a
díja?
Farkas Éva osztályvezető: Elírás történt, valójában ez felolvasói lap. Lényegében ez azt
jelenti, amikor ők ajánlatot tesznek, akkor mindenki kap egy felolvasó lapot, ahol vezeti
összegszerűen az ajánlatát, hogy összehasonlítható legyen. Az 1.300 ezer forint az árlejtés
lebonyolításának 2 évre szóló díja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 Pénzügyi Bizottságának 111/2015. (IV.08.)
határozata
A „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
számára
villamos
energia-beszerzéshez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.” valamint a
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
számára
földgáz
energia-beszerzéshez
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárás
lebonyolítása,
az
energiagazdálkodás költséghatékonyabbá tétele, racionalizálása
érdekében
a
vonatkozó
jogszabályokban
foglaltaknak
megfelelően” tárgyakban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárások eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „I.
Megbízási
szerződés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
számára
villamos
energia-beszerzéshez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.”, „II. Megbízási
szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
földgáz energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, az energiagazdálkodás költséghatékonyabbá tétele,
racionalizálása érdekében a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során – mindkét rész tekintetében - a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Meder u.
8.) kössön szerződést.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződések aláírására, valamint az aljegyzőt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. április 15.
Dr. Göttlinger István aljegyző
Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Növényanyag vásárlás 2015. évi nyári kiültetésekhez
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész: Ismertette az előterjesztést.

3

Kővári László elnök: Minden évben fel szokott merülni, hogy csak egy pár kertészet ad
ajánlatot. Önmagában egyik kertészet sem akkora, hogy ellássa önállóan ezt a szolgáltatást,
ezért osztják fel a területeket. Minden évben tökéletes, szép anyagokat adnak. Korábbi
anyagban volt a lakosság számára akció, ebben is van?
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész: Ebben a mennyiségben most nincs. Költségkímélő
módszert választottak idén is. Azt kérték a termesztőktől, hogy azon az áron, amin a termelő
hozza, azon az áron szállítsa be az önkormányzat részére a palántákat. Az önkormányzat
közreműködik a kertészetekkel.
Szabó Balázs bizottsági tag: 70 ezer db-ról 40 ezer db-ra csökkent a darabszám. Ez egyenes
arányban van az árcsökkenéssel is?
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész: Nem. A díjat a virágpiaci árak befolyásolják. I. és
II. növénycsomagban található fajták nem magyarfajták. Előállításuk drágább lenne itthon,
ezért a világpiaci ár befolyásolja az áraikat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Felmerült, hogy azokat a területeket kiveszik a palánta
programból, ahol a lakosság azt állandóan tönkreteszi? Lakótelepeken történt összeírás annak
érdekében, hogy oda is kerüljenek ki palánták?
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész: Célszerű a város központi részeit elsősorban
virággal díszíteni. Ugyanezek azok a területek, ahol a legtöbb probléma van a vandalizmussal.
A lakótelepeken vannak kisebb virágágyások, amik lakossági kérésen alapultak. Az
előkertekre a virágvásár program tökéletesen megfelel.
Kővári László elnök: Az első évben a korlátokra kihelyezett virágtartók eltűntek, de azóta
szerencsére változott a kultúra. Javasolta, hogy annak mintájára, ahogy tavaly a város beszállt
a szép kertek mozgalomba, úgy idén is fel lehetne lendíteni megfelelő ösztönzéssel a kertek
állapotát.
Megjegyezte, hogy az újvárosi temetőnél a növények pótlása folyamatban van. Vita van az
alsóvárosi temetőnél lévő virágok beültetésével kapcsolatban.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A kezelt, gondozott zöldterületeken a parkolás kérdés
megvizsgálását javasolta.
Kővári László elnök: Az iskolák mellett ugyanilyen problémák vannak.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Fáy utcában a közterületen lévő egyik fa kivágását
kérelmezik. Mi indokolhatja a közterületű fa kivágását?
Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész: A Fáy András utcában 5 fa kivágásához
hozzájárult az önkormányzat a villanyvezeték épen tartása miatt. Természetesen a
fakivágásnak az a feltétele, hogy azokat pótolniuk kell. Gömbkőris fa ültetését írták elő a
kivágott fasor pótlására.
Kővári László elnök: A villamos energia vezeték miatti gallyazás nem az EON, hanem az
Önkormányzat feladata.
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Máté Péter elnökhelyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak 2 évvel ezelőtt volt egy
határozata, amiben úgy döntött, hogy a fa kivágásokat nem a főkertész rendeli el, hanem egy
munkacsoport dönt róla, mely nem lett összehívva már másfél éve. Ez a határozat hatályon
kívül lett helyezve vagy csak nem hajtják végre?
Märcz László igazgatóságvezető: Nem lett hatályon kívül helyezve.
Kővári László elnök: A munkacsoportot felállító határozat érvényes és hatályt fognak
szerezni neki.
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 Pénzügyi Bizottságának 112/2015. (IV.08.)
határozata
a 2015. évi nyári kiültetésekhez kapcsolódó növényanyag
vásárlásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a 2015. évi nyári
kiültetésekhez növényanyagot vásároljon az alábbi termelőktől a
rögzített vételáron:
Növényanyag
Nyertes ajánlattevő
Bruttó ár
csomag megnevezése
megnevezése
I.
Horváth János
985.060,(Sióagárd, Rákóczi u. 63/a.)
II.
Molnár Anita
1.360.330,(Mözs, Szent István u. 39.)
III.
Nagy Ferencné
986.250,(Szekszárd, Csap u. 20.)
Határidő:
Felelős:

2015. április 08.
Märcz László igazgatóságvezető

Kővári László elnök: Van egy határozatuk, amiben a csurgó vízét folyamatos szabályzás
alatt tartják. Kérdezték tőle, hogy iható a Remete csurgó vize vagy sem, mert nincs kihelyezve
tábla. Jövő hétre készüljön el egy negyed éves határozat összegzés.
Április 15-én lesz egy klímás rendezvény a Garay pincében, ugyanebben az időpontban
tartják az atomerőműben a közmeghallgatást is.
Tavalyi évben volt klímaalap a költségvetésben, amiből finanszírozták a meghirdetett
projekteket. Idén ez a munka, az adatok felvétele és feldolgozása 1 millió forinttal terhelné
meg a költségvetést. Javasolta, hogy a Bizottság majd a keretéből járuljon hozzá a költségek
mérsékléséhez.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 45 perckor berekeszti.
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K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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