SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-16/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. július 21. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri irodában megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Távol maradtak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Varga András osztályvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: A Kápolna tér padjairól szóló előterjesztés felvételét javasolta és kérte
az első napirendi pontként történő megtárgyalását.
Varga András osztályvezető: A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesület kérelméről szóló
előterjesztés felvételét kérte a napirendi pontok közé:
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:
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NAPIREND

1. napirendi pont:
Padok kihelyezése a Kápolna térre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
2. napirendi pont:
„SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági társaságai, továbbá megjelölt
társulásai részére közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési
tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(118. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
3. napirendi pont:
Az „Együtt a Rosszmájúság Ellen Egyesület” kérelme
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Keresztes Istvánné kérelme
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete kérelme
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
ZÁÉV Zrt. kérelme
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Padok kihelyezése a Kápolna térre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Kővári László elnök: Javasolta, hogy bízzák meg a Hivatalt, hogy három árajánlatot kérjen
be a padok és asztalok kivitelezésére.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolta, hogy az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében
határozzák meg, hogy 30 férőhelyes, keményfából készüljenek a padok és a hozzátartozó
asztalok.
Kővári László elnök: A költségeket biztosítják a bizottsági keret terhére.
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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 238/2015. (VII. 21.)
határozata
a Kápolna téri padok árajánlat kéréséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy 30 férőhelyes, keményfából készült padok és a hozzátartozó
asztalok elkészítésére legalább három árajánlatot kérjen be.
2. A Bizottság a beszerzés és kivitelezés költségét a 2015. évi
bizottsági kerete terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. július 31.
Märcz László igazgatóság vezető

2 napirendi pont:
„SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági társaságai, továbbá megjelölt
társulásai részére közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési
tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(118. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi a feladata a nyertesnek?
Farkas Éva osztályvezető: Az általános közbeszerzői tanácsadói szolgáltatást fogja
számunkra nyújtani.
dr. Mezei László bizottsági tag: Technikailag ez pontosan mit jelent?
Farkas Éva osztályvezető: A közbeszerzési terv előkésztése, a közbeszerzési eljárásokban
való tanácsadói szolgáltatás ellátása, valamint az eljárásnak az előkészítése, lebonyolítása.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 239/2015. (VII. 21.)
határozata
a „SZMJV Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági
társaságai, továbbá megjelölt társulásai részére közbeszerzési
tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési tanácsadói
szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „SZMJV
Önkormányzata, intézményei, megjelölt gazdasági társaságai,
továbbá megjelölt társulásai részére közbeszerzési tanácsadói,
lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás
nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Várnai és Társa Ügyvédi
Irodával (1037 Budapest, Szépvölgyi út 141.) kössön szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. július 31.
Dr. Varga Katalin jegyző

3. napirendi pont:
Az „Együtt a Rosszmájúság Ellen Egyesület” kérelme
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
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 240/2015. (VII. 21.)
határozata
az „Együtt a Rosszmájúság Ellen Egyesület” kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
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felhatalmazás alapján eljárva az Együtt a Rosszmájúság Ellen
Egyesület (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.) egészségügyi
felvilágosító és szűrőnap rendezése kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. július 30.
Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Keresztes Istvánné kérelme
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök: Nem áll szándékukban megvásárolni a pavilont és nem kívánják
tovább elengedi a területhasználati díjat.
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 241/2015. (VII. 21.)
határozata
Keresztes Istvánné kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Keresztes Istvánnénak (7100 Szekszárd,
Háry J. u. 1.) a Szent István téren lévő pavilon közterület-használati
díjának elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2015. július 31.
Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete kérelme
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 242/2015. (VII. 21.)
határozata
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesületének (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.) a „Bukovinai
Találkozások Fesztivál” elnevezésű rendezvény kapcsán a Béla király
közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. július 30.
Märcz László igazgatóság vezető

6.napirendi pont:
ZÁÉV Zrt. kérelme
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök: Nem támogatja a közterületi díj ilyen nagyságrendű elengedését.
dr. Mezei László bizottsági tag: Támogatja az Elnök javaslatát.
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 243/2015. (VII. 21.)
határozata
ZÁÉV Zrt. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a ZÁÉV Zrt-nek (8900 Zalaegerszeg,
Milleneumi u. 1.) a Béla király tér 8. sz. épület körül állványzat és
előtető elhelyezése kapcsán a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
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Határidő:
Felelős:

2015. július 30.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 13 óra 11 perckor berekeszti.
K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő
Készítette:
dr. Aradi Péter
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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