SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: IV. 199-3/2014
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. március 4-én (kedden) 9 óra 5 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Dr.
Fajszi Lajos és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı,
Pap Zoltán osztályvezetı,
Schmidt Krisztián útügyi referens,

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Szente Károly Meridián Kft. ügyvezetıje,
Szente Anikó Meridián Kft. ügyvezetıje,
Berlinger Attila a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
ügyvezetıje

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 9 óra 5 perckor megnyitja.
Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Pap Zoltán osztályvezetı: Kéri az alábbi elıterjesztések napirendre vételét:
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsıde Szekszárd,
Perczel Mór utca 4. számú épületének álmennyezet készítése, gépészeti
szerelvények takarása céljából
(36. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
• Felhatalmazás a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódó a projektgazda részérıl történı mőszaki irányítási feladatok
ellátására vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására
(Szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Mőszaki Térinformatikai Rendszerének bemutatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Szente Károly, a Meridián Kft. ügyvezetıje
2./napirend
Baltavári István STÉG tulajdonos kérelme
(32. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Baltavári István tulajdonos
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezetıje
3./napirend
Megbízási szerzıdés a „SZMJV Önkormányzata számára területszerzési eljárások
lefolytatása KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
4./napirend
Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott Szekszárd
Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II c.
pályázatok keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására
(31. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
5./napirend
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör támogatási kérelme
(33. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Ferenc Vilmos elnök
6./ napirend
Máté Barbara kérelme
(34. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
7./ napirend
Növényanyag vásárlás 2014. évi nyári kiültetésekhez
(35. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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8./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsıde Szekszárd, Perczel Mór
utca 4. számú épületének álmennyezet készítése, gépészeti szerelvények takarása
céljából
(36. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
9./ napirend
Felhatalmazás a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódó a projektgazda részérıl történı mőszaki irányítási feladatok ellátására
vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Mőszaki Térinformatikai Rendszerének bemutatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Meghívott: Szente Károly, a Meridián Kft. ügyvezetıje
Szente Károly, a Meridián Kft. ügyvezetıje: Köszönti a bizottság tagjait. Bemutatja Szente
Anikót, aki a cég másik ügyvezetıje és térinformatikai referense. 2009 óta kezelik a városi
mőszaki nyilvántartási rendszert. Térinformatikai rendszerrıl van szó, 2009. évben a Vízmő
Kft. döntött arról, hogy készítsék el a víziközmő rendszer (ivóvíz-és csatornahálózat)
nyilvántartását. 2010. évben pedig a város vezetése döntött arról, hogy ez a rendszer kerüljön
kibıvítésre a városi egyéb szolgáltatásokra is: kataszteri nyilvántartás, úthálózat, csapadékelvezetı csatornarendszer, közterületi burkolatok, fák, parkolók, településrendezési terv egyes
elemei. Olyan platformot szerettek volna kialakítani, ami támogatja a közmő
adatszolgáltatást, illetve az önkormányzat és a közmő üzemeltetık közötti adatátvitelt
megoldja. Olyan webes szolgáltatást ajánlottak az önkormányzatnak, hogy a rendszert, magát
az adatoknak a frissítését, a változások vezetését cégük végzi, a felhasználók pedig bármikor,
bárhonnan el tudják érni az adatokat. Cégük sok beruházásban részt vett, napi kapcsolatban
vannak a cégekkel és az önkormányzattal. A felhasználói kézikönyv kivonata kiosztásra
került a bizottsági tagok részére. A felhasználói jogosultságokról a tulajdonos dönt. A
Nemzeti Kataszteri Program keretében készült el a város teljes területére vonatkozó digitális
térkép, ami a földhivatali nyilvántartás. A város ezt megkapja a Nemzeti Kataszteri Program
Kht-tıl, ez a hivatalos nyilvántartás. Két hónapot dolgoztak azon, hogy ezt be tudják
integrálni a térképükbe. A közmőhálózat úgy került fel, hogy megkapták a rajzokat, azokat
digitalizálták, valamint geodéziai mérések történtek. Az ortofotókat rá tudják illeszteni a
térképre.
Máté Péter elnökhelyettes: Szekszárd teljes közigazgatási területe benne van?
Szente Károly, a Meridián Kft. ügyvezetıje: Igen. Most készül a fa kataszter, átmérıvel
lesznek megjelölve. Nagyon sok ötletük van a térkép bıvítésével kapcsolatosan. Fontos lenne
együtt látni a közmőveket. Tavaly jelent meg törvény a közmőnyilvántartásról, minden
üzemeltetınek van már adatszolgáltatási kötelezettsége.
Szente Anikó, a Meridián Kft. ügyvezetıje: Bemutatja az informatikai felületet használatát.
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Kıvári László elnök: Megköszöni a tájékoztatást.
A bizottság a tájékoztatást – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
2./napirend
Baltavári István STÉG tulajdonos kérelme
(32. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Baltavári István tulajdonos
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezetıje
Kıvári László elnök: Tekintettel arra, hogy Baltavári István nem jött el a mai ülésre,
javasolja az elıterjesztés napirendrıl történı levételét.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
3./napirend
Megbízási szerzıdés a „SZMJV Önkormányzata számára területszerzési eljárások
lefolytatása KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
(37. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 57/2014. (III.04.) határozata
„SZMJV Önkormányzata számára területszerzési eljárások
lefolytatása
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002
pályázathoz
kapcsolódóan” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„SZMJV Önkormányzata számára területszerzési eljárások lefolytatása
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Meridián Mérnöki Iroda Kft-vel kössön megbízási szerzıdést.
2.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:

2014. március 6.
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Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Märcz László igazgatóságvezetı

4./napirend
Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott Szekszárd
Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II c.
pályázatok keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására
(31. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Kıvári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 58/2014. (III.04.) határozata
„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP5.5.0/A/12-2013-0235 és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati
konstrukció keretében benyújtott Szekszárd Megyei Jogú Város
Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II c.
pályázatok keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerzıdés SZMJV
Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a KEOP5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott
Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos
átalakítása Szekszárd I és II c. pályázatok keretében tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására” c. közbeszerzési értékhatár alatti
pályázat keretében benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat mindkét rész tekintetében a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.-vel (7100 Szekszárd Béla
király tér 7.) 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 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Farkas Éva osztályvezetı
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5./napirend
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör támogatási kérelme
(33. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Meghívott: Ferenc Vilmos elnök
Kıvári László elnök: Javasolja a bizottságnak a kérelem támogatását.
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 59/2014. (III.04.) határozata
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör kérelme
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Babits Mihály Mővelıdési Ház
részére 200.000 Ft összegő támogatást biztosít a 2014. évi Bizottsági
Keret terhére azzal, hogy az összeget a „Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör
2014. évi rendezvényeinek finanszírozására kell felhasználni.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás
aláírására.
3.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti
összeg átutalására.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 31.
Horváth István polgármester
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

6./ napirend
Növényanyag vásárlás 2014. évi nyári kiültetésekhez
(35. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kıvári László elnök: Minden évben szép palántákat kapnak. Elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy évelı növényeket is ültessenek a jövıben.
Például a támfalakhoz kúszó növényeket is lehetne ültetni. A koncepciót ezzel kapcsolatban
vizsgálják felül. Továbbá az új fák ültetését is meg kell kezdeni. Javasolja, hogy a bizottság
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt az évelı növények ültetésének elıkészítı tervezésére,
valamint lehetıség szerint a 2014. évben új fák telepítésének megkezdésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített 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 60/2014. (III.04.) határozata
2014. évi növényanyag vásárlásról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
- A I. számú növénycsomag beszerzését Berezi Sándor Mözs, Szent
István u. 102. vállalkozótól bruttó 1.612.438.- Ft értékben,
- A II. számú növénycsomag beszerzését Molnár Anita Mözs, Szent
István u. 39. vállalkozótól bruttó 1.715.072.-Ft értékben,
- A III. számú növénycsomag beszerzését Nagy Ferencné
Szekszárd, Csap u. 20. vállalkozótól bruttó 1.479.005.-Ft értékben,
- A IV. számú növénycsomag beszerzését Horváth János Sióagárd,
Rákóczi u. 63/a. vállalkozótól bruttó 2.356.510.- Ft, értékben,
- A Polyduct növénytartó edények beültetéséhez a növények
beszerzését Horváth János Sióagárd, Rákóczi u. 63/a.
vállalkozótól bruttó 262.623.- Ft, értékben javasolja megrendelni.
- A virágtartó edények beültetéséhez a növények beszerzését Molnár
Anita Mözs, Szent István u. 39. vállalkozótól bruttó 632.930.- Ft,
értékben javasolja megrendelni
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt az évelı növények
ültetésének elıkészítı tervezésére, valamint lehetıség szerint a 2014.
évben új fák telepítésének megkezdésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 4.
Märcz László igazgatóságvezetı

dr. Fajszi Lajos 10 óra 40 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 3 fı bizottsági tag.
7./ napirend
Máté Barbara kérelme
(34. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Schmidt Krisztián útügyi referens: Ismerteti az ügy elızményét és a benyújtott kérelmet.
Máté Péter elnökhelyettes: Nem javasolja a kérelem támogatását.
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 61/2014. (III.04.) határozata
Máté Barbara kérelmérıl
Szekszárd

Megyei

Jogú
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Város

Önkormányzata Közgyőlésének

Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Máté
Barbara kérelmét nem támogatja.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 31.
Märcz László igazgatóság vezetı

8./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsıde Szekszárd, Perczel Mór
utca 4. számú épületének álmennyezet készítése, gépészeti szerelvények takarása
céljából
(36. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
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 62/2014. (III.04.) határozata
„SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsıde Szekszárd, Perczel Mór
utca 4. számú épületének álmennyezet készítése, gépészeti
szerelvények takarása céljából” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredményérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsıde
Szekszárd, Perczel Mór utca 4. számú épületének álmennyezet
készítése, gépészeti szerelvények takarása céljából” tárgyú munkák
elvégzését - a benyújtott árajánlatok alapján – vállalkozási szerzıdés
keretében, bruttó 2.853.588,- Ft ellenszolgáltatás fejében a PSN
Építıipari Kft. (7100 Szekszárd, Flórián u. 3.) végezze Szekszárd
MJV Önkormányzatának 2014. évi költségvetése „Városüzemeltetési
kiadások” kerete terhére.
2.
A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 10.
Horváth István polgármester
Märcz László igazgatóságvezetı
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9./ napirend
Felhatalmazás a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódó a projektgazda részérıl történı mőszaki irányítási feladatok ellátására
vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı: Javasolja, hogy a Bizottság hatalmazza fel a Polgármesteri
Hivatalt a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a
projektgazda részérıl történı mőszaki irányítási feladatok ellátására vonatkozó beszerzési
eljárás lebonyolítására.
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 63/2014. (III.04.) határozata
a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan a projektgazda részérıl történı mőszaki irányítási
feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására
vonatkozó felhatalmazásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhatalmazza a Polgármesteri
Hivatalt a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódóan a projektgazda részérıl történı mőszaki
irányítási feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás
lebonyolítására.
Határidı:
Felelıs:

2014. március 14.
Märcz László igazgatóságvezetı

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 11 óra 5 perckor berekeszti.
K.m.f.
Kıvári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzıkönyv hitelesítı
Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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