Szám: IV/B/20-12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. augusztus 29-én
(hétfőn) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében (Szekszárd, Szent István
tér 10.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szántó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Ferencz Zoltán, Gyurkovics János, Kővári László, Szabó
Balázs képviselők
Távolmaradását jelezte:
Gombás Viktória, Kerekes László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Zaják Rita képviselők
Összesen: 10 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos,
Farkas Éva osztályvezető,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
Megjelent meghívottak:

Kerekes László ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a
szavazatszámláló gép meghibásodása miatt a létszámellenőrzés és a közgyűlési döntésekről
szóló nyílt szavazás kézfelemeléssel történik az ülésen, melynek rögzítéséről a
jegyzőkönyvvezető gondoskodik.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi napirendet állapítja meg:
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NAPIREND
1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Megbízási szerződés a Bor utca út-csapadékvíz-közműépítés kivitelezési munkák
elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkéri Farkas Éva osztályvezetőt, hogy fáradjon ki mellé,
kiegészíteni az előterjesztést. Az előterjesztésben szerepel az időközben felmerült új
közbeszerzési igény a vápás vízelvezetők építési beruházásához, ezért van szükség a
Közbeszerzési Terv módosítására. Kiegészítő javaslata, hogy az önkormányzat
üzemeltetésében lévő általános iskolák éttermeinek a bútorzatcseréje is kerüljön be a 2016.
évi Közbeszerzési Tervbe. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a kiegészítő javaslat nélkül
tárgyalta az előterjesztést, kéri a bizottsági határozat ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítő javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
- melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
227/2016. (VIII.29.) határozata
a 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
évi Közbeszerzési Tervének 6. számú módosítását jóváhagyja.
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2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 29.
dr. Molnár Kata jegyző

2. Megbízási szerződés a Bor utca út-csapadékvíz-közműépítés kivitelezési munkák
elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft-t azért hozta létre az
önkormányzat, hogy ellássa ezeket a feladatokat a városban. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a szolgáltatáshoz szükséges
forrásként a Felhalmozási Tartalék keret kerüljön megnevezésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 10 fő – 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
228/2016. (VIII.29.) határozata
a Bor utca út-csapadékvíz-közműépítés kivitelezési munkái
elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés kötéséről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) megbízza mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával.

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
szolgáltatáshoz szükséges 10.500.000 Ft + Áfa fedezetet a 2016.
évi költségvetése Felhalmozási Tartalék keret terhére biztosítja.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

Határidő: 2016. augusztus 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 20
perckor berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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