Szám: IV.213-10/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. szeptember 19-én (hétfın) 8
óra 45 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli zárt
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Kıvári László,
Máté Péter, Lemle Béláné, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradt: Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Dr. Tóth Csaba Attila képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Kerekes László a Városfejlesztési Kft. ügyvezetı
igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja, hogy a közgyőlés a meghívóban
szereplı napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, mivel a nyilvános ülésen történı tárgyalás
üzleti érdeket sérthet.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pont zárt ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 3
nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
(222. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést tárgyalásra javasolja a
közgyőlésnek.
Kerekes László: Az építkezés elkezdıdött az idei év elején, a bontások után több probléma,
szerkezeti hiányosság felmerült, amelyeket elıre nem lehetett látni, illetve nem szerepeltek a
kiviteli tervekben. Ezért a kivitelezı azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ezek a
tételek pótmunkaként kerüljenek megrendelésre. A pótmunka 3-4 nagyobb tételbıl áll össze,
melyeket nem lehet nélkülözni. Kéri a határozati javaslat elfogadását. Az építési naplóban
rögzítésre kerül, hogy mivel a szükséges pótmunkákat az önkormányzat nem rendelete meg,
ezért a munkavégzés nem halad, a határidı folyamatos csúszásban van.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az oktatóterem homlokzati nyílászárói például miért pótmunkaként
szerepelnek? A radaros automatika mit jelent, illetve korábban mi volt helyette?
Kerekes László: Az oktatóterem homlokzati nyílászárói be voltak tervezve, viszont kiderült,
hogy azok a profilok, melyekkel eredetileg számoltak, túl vékonyak ehhez a magassághoz.
Volt egy ellenırzés az építkezés közben a közremőködı szervezet részérıl, ahol
megállapították, hogy bizonyos akadálymentesítési feltételek maradéktalanul nem teljesülnek,
a bejárati ajtóknak automatikusan kellene nyílniuk.
Horváth István: A tervezıi felelısséget is meg fogják vizsgálni. A 10. pontban szerepel az
alumínium szerkezető felülvilágító újragyártása, mely 10 millió Ft. A Városfejlesztési Kft.
már egyeztetett a kivitelezıvel, már 30 millió Ft-tal sikerült csökkenteni a díjat.
Kerekes László: Ha ezek a tételek eredetileg is be lettek volna tervezve, akkor az eredeti
árajánlat lett volna ekkora összeggel magasabb.
Ilosfai Gábor: Ki a felelıs azért, hogy az eredeti tervek így megváltoztak? A 37. pontban
szerepel, hogy a tervezett és költségelt megoldás az üvegmozaik védelmére alkalmatlan,
vagyis a tervek nem voltak jók. Az önrész összege mekkora?
Horváth István: 15%-os önerıvel lett kiírva a pályázat, 85%-os a támogatottsága. Az Agóra
programot eddig minden képviselı támogatta.
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Zaják Rita: Sok ilyen projekt van a városban, az önerı fedezetét nem látja. Amikor elindult a
pályázat, ismerték a pályázaton való részvétel feltételeit?
Ilosfai Gábor: Mi lesz a plusz forrás fedezete?
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a költségvetési rendelet „Pályázati tartalék”
kerete terhére biztosítsa a pótmunkák összegét.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A határozati javaslat 1.) pontját javasolja kiegészíteni azzal,
hogy a szükséges összeget a közgyőlés a „Pályázati Tartalék” keret terhére biztosítja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 12 fı - 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
173/2011. (IX.19.) szekszárdi öh.
Agóra pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák
fedezetének biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
vállalja, hogy a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra
Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő
projekt megvalósításához szükséges kiegészítı építési
beruházás fedezetét nettó 56.901.606
Ft összeggel a
költségvetés Pályázati Tartalék Kerete terhére biztosítja.
A Közgyőlés a Közbeszerzési Terv 2. számú módosítását – azaz
a kiegészítı építési beruházás Közbeszerzési Tervben való
szerepeltetését nettó 56.901.606 Ft becsült értékkel –
jóváhagyja.
Továbbá a Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pótmunkák vonatkozásában a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX törvény, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján – szükség esetén külsı Lebonyolító
bevonásával – a közbeszerzési eljárást lefolytassa.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a zárt ülést 9 óra 5 perckor
berekeszti.
K m f.
Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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