SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: IV. 120-4/2014.
JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. március 17-én (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter és Szabó Zsolt
bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

A jegyzı megbízásából:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Katzné Meszlényi Erika városi fıkertész,
Farkas Éva osztályvezetı,
dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dániel Zsolt VITE Kft ügyvezetıje

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 10 órakor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadott.
Varga András osztályvezetı: Javasolja napirendre venni az alábbi elıterjesztést:
Tényfeltárási záró dokumentáció felülvizsgálata
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet állapította
meg:
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NAPIREND
1./ napirend
Villamos mő övezetében fa, fás szárú növények gallyazása, kivágása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje
2./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének jóváhagyására
(38. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
3./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára földgáz
energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása”
(39. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
4./napirend
„Kápolna tér átépítésének tervezési munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(40. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
5./napirend
Tényfeltárási záró dokumentáció felülvizsgálata
(41. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
6./napirend
Egyebek

1./ napirend
Villamos mő övezetében fa, fás szárú növények gallyazása, kivágása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje
Märcz László igazgatóságvezetı: Bemutatja a VITE Kft. ügyvezetıjét.
Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Finanszírozási kérdések merültek fel. A vezetékek
biztonsági övezete a földig tart, + - 1 méter oldalra. Ebbe az övezetbe csak olyan növény
telepíthetı, ami nem nı fel a vezetékig. A növényzetet alakítsák át, hogy megfeleljenek ennek
az elıírásnak. (hossz évek folyamán) Olyan növényeket kell ültetni és a meglévıket minden
évben metszeni. Növényzet következetes cseréje, és a meglévı növényzet karbantartása. Ez
pénzbe kerül.
Máté Péter bizottsági tag: Ki a megbízó?
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Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: E-On
Máté Péter bizottsági tag: Ahhoz, hogy a fákat szebben vágják le, mire lenne szükség?
Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Egyenként meg kell nézni, hogy mivel akar a hivatal
foglalkozni, melyik fa tartozik a hivatalhoz.
Máté Péter bizottsági tag: Díjazás, milyen, rezsi óradíj, általány díj a kiajánlott ár alapján,
vagy külön tarifa alapján?
Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Általány díjat számolnak.
Máté Péter bizottsági tag: Mennyi pénzt kellene fizetni, hogy jobban végezzék a munkát?
Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Erre most számszerinti összeget nem tudok mondani.
Kıvári László elnök: Az összeget kellene ismerni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A minıség sem mindegy. Fontos a növény védelme, ki garantálja
a minıségi munkát?
Máté Péter bizottsági tag: Nézzék, meg hogyan tudnák a feladatot jobban végezni, és ez
mennyibe kerülne? Szép legyen, a célt elérjék.
Kıvári László elnök: A fák közterületen vannak. Engedély kell a fák levágásához. Együtt
kell mőködni a tulajdonosokkal, a hivatallal. Kié lesz a fa? Ezzel is kellene foglalkozni. Mi
van a vékony ágakkal? Ezt össze kell hangolni.
Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Ez egyértelmő, ezt így is képzeltem.
Katzné Meszlényi Erika fıkertész: Vannak olyan típusú fák, ahol gondoskodni kell a
leváltáson. Száz ilyen fát találtak. Az E-ON-tól is kérhetnénk, hogy a pótláshoz járuljon
hozzá, mert az üzembiztonságot szolgálja. Egyes utcákban célszerő lenne lecserélni a fákat,
ott kell kezdeni, ahol a legindokoltabb. Elegendı lenne 5-6 évente gallyazni.
Kıvári László elnök: Ott kell elkezdeni, ahol most kritikus a helyzet. Elvi állásfoglalást
adjon a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, hogy az együttmőködés meginduljon.
Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Az E-ON-nal történt egyeztetésen elhangzott, hogy a
belterületi, közterületeken lévı fák pótlásáról. Javasolja, hogy menjenek a fényképek alapján
végig a fákon. Fontos, hogy az együttmőködési megállapodásban pontosan meg legyen
határozva, hogy kinek mi a dolga és, hogy mi lesz a kivágott fák sorsa, azok esetleges
értékesítése hogyan történjen meg.
Máté Péter bizottsági tag: Költségbe kerül?
Katzné Meszlényi Erika fıkertész: Nem, faanyagért cserébe szokták vágatni, a fákat. A
tavalyi megbízott, most ültet el 50 darab fát.
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Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje: Szeretné, ha más szedné össze a levágott gallyakat,
mert ık azzal nem foglalkoznak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 64/2014. (III.17.) határozata
a villamos mő övezetében fa, fás szárú növények gallyazására,
kivágására
vonatkozó
együttmőködés
feltételeinek
meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
hogy a VITE Kft-vel a villamos mő
gallyazására, kivágására vonatkozó
megállapodás tervezetet dolgozza
következı ülése elé.
Határidı:
Felelıs:

Önkormányzata Közgyőlésének
felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
övezetében fa, fás szárú növények
együttmőködés feltételeirıl szóló
ki és terjessze azt a bizottság

2014. március 31.
Märcz László igazgatóságvezetı

Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetıje az üléstermet 10 óra 20 perckor elhagyja.
2./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének jóváhagyására
(38. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök felkéri, Farkas Éva osztályvezetıt ismertesse a napirendi pontot.
Farkas Éva osztályvezetı: A tervben annyi változás történt, hogy a közösségi közlekedéssel
kapcsolatos részbe új tételek kerültek beépítésre, ezért a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Kıvári László elnök: Összegeket nem látok beírva a tervbe.
Farkas Éva osztályvezetı: A jogszabályi elıírások miatt nem szerepelnek összegek.
Kıvári László elnök: Az megoldható lenne, hogy a bizottság lássa ezeket a számokat?
Farkas Éva osztályvezetı: Természetesen, készítünk egy olyan táblát, amiben szerepelnek
az összegek és azt a bizottsági tagok részére eljuttatjuk.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 65/2014. (III.17.) határozata
a 2014. évi Közbeszerzési Tervrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közgyőlésnek elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
Közbeszerzési Tervét.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 30.
Kıvári László elnök

3./napirend
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára földgáz
energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása”
(39. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök felkéri, Märcz László igazgatóságvezetıt ismertesse a napirendi pontot.
Märcz László igazgatóságvezetı: A pályázattal kapcsolatosan meghívásos eljárás keretében
3 ajánlat került bekérésre. Az ajánlattételi határidı lejártáig 2 ajánlatot nyújtottak be. Az
N.F.T. és Társa Kft-tıl az ajánlat határidın túl érkezett be, ezért az nem került bírálat alá. A
két pályázó közül a Sourcing Hungary Kft. adta a kedvezıbb ajánlatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 66/2014. (III.17.) határozata
a „Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára földgáz energia-beszerzéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára földgáz energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı SOURCING
HUNGARY Kft-vel (1138 Budapest Meder. u. 8.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2013. március 25.
Horváth István polgármester,
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag 10.43 perckor megérkezik az ülésterembe.
4./napirend
„Kápolna tér átépítésének tervezési munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(40. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök felkéri, Märcz László igazgatóságvezetıt ismertesse a napirendi pontot.
Märcz László igazgatóságvezetı: Részletesen ismerteti a tér tervezési munkáit.
Kıvári László elnök: A buszvárók több helyen a városban szörnyő állapotban vannak. Jó
lenne ezekkel valamit kezdeni.
Märcz László igazgatóságvezetı: Közcélú munkások elvégezhetnék a munkákat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 67/2014. (III.17.) határozata
„Kápolna tér átépítésének tervezési munkáinak elvégzése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kápolna tér átépítésének tervezési
munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevı
Kreaterv Bt-vel (7150 Bonyhád, Móra Ferenc utca 31.) kössön
szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert
a szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 25.
Märcz László igazgatóság vezetı

5./napirend
Tényfeltárási záró dokumentáció felülvizsgálata
(41. sz. bizottsági elıterjesztés, mely a helyszínen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı
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Kıvári László elnök felkéri, Varga András osztályvezetıt ismertesse a napirendi pontot.
Varga András osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 68/2014. (III.17.) határozata
tényfeltárási záró dokumentáció felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy a szekszárdi
hulladéklerakó rekultivációja kapcsán szükséges tényfeltáró záró
dokumentáció felülvizsgálatát, szakértıi feladatok ellátását, valamint a
hatósági ügyintézésben történı közremőködést az Imsys Kft. (1033
Budapest, Mozaik u. 14/A.) végezze 1.000.000.- Ft + ÁFA ellenérték
fejében a 2014. évi költségvetési rendelet városüzemeltetési elıirányzat
környezetvédelmi alapjának terhére.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 17.
Märcz László igazgatóság vezetı

6./napirend
Egyebek
Kıvári László elnök: A múlt heti ülés témájával kapcsolatosan, a vízelvezetık, hogy állnak?
Varga András osztályvezetı: Április végéig kell befejezni.
Kıvári László elnök: A zeneiskola alatti átjárót WC-ként használják. Megoldás lenne, ha oda
is kerülne kamera.
Märcz László igazgatóságvezetı: A kamerarendszer kibıvítésével meg lehetne oldani.
Kıvári László elnök: Kerüljön kidolgozásra ennek a területnek az ellenırzése.
Kıvári László elnök: Az aljegyzı úr kéri, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az Alisca
Agrárház 2010. Kft. elıvásárlási jog biztosítására vonatkozó kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
7./napirend
Alisca Agrárház 2010. Kft. elıvásárlási jog biztosítására vonatkozó kérelme
(írásbeli elıterjesztés, mely az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Kıvári László elnök: Az Alisca-Agrárház 2010 Kft. ügyvezetıje kérelmet nyújtott be a
hivatalhoz, hogy a szekszárdi 6008/19 hrsz. számú telekre elıvásárlási jogot szíveskedjen
biztosítani, mert valószínő a beruházás során szükség lesz rá. Az önkormányzati tulajdonban
lévı telkeket már 2013 júniusában megvette a Kft. Most azok kibıvítését tervezi ennek a
teleknek a megvásárlásával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 69/2014. (III.17.) határozata
az Alisca Agrárház 2010. Kft. elıvásárlási jog biztosítására
vonatkozó kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja az Alisca Agrárház 2010.
Kft. 6008/19 hrsz-ú telekre elıvásárlási jog biztosítására vonatkozó
kérelmét.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 30.
Kıvári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 11 óra 10 perckor berekeszti.
K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
bizottsági tag
Jegyzıkönyv hitelesítı

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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