SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-21/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2020. augusztus 06. (csütörtök) napján 8 óra 40 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának 016-os Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
Gulyás Róbert képviselő, bizottsági tag;
dr. Mezei László bizottsági tag;
Csapláros László Károly bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Illés Tamás elnökhelyettes;
Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek:

Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Csötönyi László képviselő, KCV elnök;
Faragó Zsolt képviselő;
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági
jegyzőkönyvvezető (a jegyző megbízásából)

referens,

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök az ülést 8 óra 40 perckor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai ülésén.
Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a „Szekszárdi Ipari Park EON
kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’ feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére” tárgyú, 219. számú
írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 219. számú írásbeli előterjesztés napirendre történő vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő napirendet állapította meg.
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati
kötöttségének meghosszabbítására
(223. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárdi Ipari Park EON kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’ feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére
(219. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati
kötöttségének meghosszabbítására
(223. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi az osztályvezető asszonyt, hogy
miért kell meghosszabbítani az ajánlati kötöttséget.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Elmondja, hogy közbeszerzési eljárást lezáró döntést csak
ajánlati kötöttségi időn belül lehet meghozni. Mivel az ajánlati kötöttség augusztus 7. napjával lejár,
szükség van a meghosszabbításra.
Bomba Gábor elnök: Lehet már tudni, hogy mikor kerülhet sor a döntésre?
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Először el kell, hogy készüljön a bíráló bizottsági jegyzőkönyv,
de most még a költségvetésnek az átnézése zajlik. A jegyzőkönyv csak ezt követően készülhet el. A
döntésre pedig ez után kerülhet majd sor.
Bomba Gábor elnök: Feltételezi, hogy úgy kerül meghosszabbításra az ajánlati kötöttség, hogy a
döntés beleférjen ebbe az időintervallumba.
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető: Igen.
Bomba Gábor elnök: 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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 414/2020. (VIII.6.) határozata
a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati kötöttségének meghosszabbításáról
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. dönt a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének 60 nappal történő
meghosszabbításáról.
Határidő: 2020. augusztus 6.
Felelős:
Bomba Gábor elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy 1. pontban szereplő
közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének 60 nappal történő
meghosszabbításával kapcsolatban tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 2020. augusztus 7.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárdi Ipari Park EON kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’ feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentációjának elkészítésére
(219. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. A közbeszerzési eljárás megindításáról van
szó. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 415/2020. (VIII.6.) határozata
a „Szekszárdi Ipari Park EON kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’
feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséről
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
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Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában meghatározott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a „Szekszárdi Ipari Park EON kapacitásbővítés – hálózati
csatlakozás’ feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának
elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.
Határidő: 2020. augusztus 6.
Felelős:
Bomba Gábor elnök
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval
együttműködve készítse elő az előterjesztés alapján a „Szekszárdi Ipari
Park EON kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’ feladatainak
ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után
terjesszen elő.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 43 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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