SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: IV. 120-20/2014

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2014. augusztus 27. (szerda) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri
Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalóban megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Szabó
Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

dr. Fajszi Lajos bizottsági tag

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Farkas Éva osztályvezetı,
Varga András osztályvezetı,
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató

Meghívott:

Kutny Gábor Meditha Info Bt. szervezési és
kommunikációs vezetı

A jegyzı megbízásából:

dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az elnök az ülést 8 óra 10 perckor megnyitja.
Kıvári László bizottság elnöke: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı
felvételét, valamint az elsıként és a másodikként megjelölt elıterjesztések elıre vételét a
napirendek sorrendjében:
•

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit
módosítására
(182. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Berlinger Attila ügyvezetı igazgató

•

Meditha Info Bt. támogatási kérelme
(147. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

•

A Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(146. számú bizottsági elıterjesztés)

Kft.

alapító

okiratának

Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
dr. Fajszi Lajos bizottsági tag: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre történı felvételét:
•

Hun Segítı Szociális Szövetkezet kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fajszi Lajos bizottsági tag

Varga András osztályvezetı: Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre történı felvételét:
•

Javaslat elıvásárlási jogról történı lemondásra
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı

További módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
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:
NAPIREND
1. napirend:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(182. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Berlinger Attila ügyvezetı igazgató
2. napirend:
Meditha Info Bt. támogatási kérelme
(147. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
3. napirend:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítésére
(179. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
4. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének…/2014. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására
(180. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
5. napirend:
Javaslat Szekszárd Megye Jogú Város Fenntartható
elfogadására és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
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Energia

Akciótervének

(175. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
6. napirend:
Javaslat Szekszárd Megye jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(176. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
7. napirend:
,,Szekszárd Megye Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(181. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
8. napirend:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda
Kindergarten fejlesztése” címő, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projektjének
megvalósítása során szükséges mőszaki ellenıri feladatok ellátására.” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(145. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
9. napirend:
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára villamos
energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására” tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(144. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
10. napirend:
A Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(146. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11. napirend:
Hun Segítı Szociális Szövetkezet kérelme
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fajszi Lajos bizottsági tag
12. napirend:
Javaslat elıvásárlási jog történı lemondásra
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı

1. napirend:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
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(182. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Berlinger Attila ügyvezetı igazgató
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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 262/2014. (VIII. 27.)
határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2014. augusztus 27.
Kıvári László elnök

2. napirend:
Meditha Info Bt. támogatási kérelme
(147. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Kutny Gábor kérelmezı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy Szekszárd város Polgármesteri Hivatala bízná meg
Kutny Gábort a munkával vagy bizottsági keretbıl lenne? Ezt a filmet ki és mennyiért fogja
lejátszani?
Kutny Gábor kérelmezı: A cég csinálná (150 000 Ft). Cél, hogy ne a televízión keresztül
adják le, hanem online lenne.
Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy feltennék Szekszárd város honlapjára vagy a
Turisztikai Kft. weboldalára?
Kutny Gábor kérelmezı: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy a Zöldtárs Alapítvány ebben mit csinálna?
Kutny Gábor kérelmezı: Koordinátor, de ı is részt vett az ötlet kitalálásában.
Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy miért került bele a Szılı-szem Alapítvány?
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Kutny Gábor kérelmezı: Az eredeti kiírás szerint civil szervezetnek kellett pályáznia, de
visszalépett.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a Szekszárdi Turisztikai Kft. kösse a szerzıdést a
céggel. A Kft. pedig megkapná az Önkormányzattól erre a pénzt.
Kıvári László bizottság elnöke: Mekkora összegrıl lenne szó összesen?
Kutny Gábor kérelmezı: Filmenként 50.000 Ft-ról.
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató: Mi a tartalma pontosan a filmeknek?
dr. Fajszi Lajos bizottsági tag 8 óra 32 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 4 fı
bizottsági tag.
Kutny Gábor kérelmezı: Három film lesz. Az egyik szólna az aszalásról, mint
tevékenységrıl, egy a komposztálásról, mint tevékenységrıl, ezek lennének a környezetbarát
részek, egy pedig a Benedek tanösvényrıl. Ez utóbbi lenne a turisztikai része. Egy
szakemberrel szeretnének végigmenni a tanösvényen, aki megmutatná, mit érdemes
megnézni. Ha a Turisztikai Kft-nek van még olyan ötlete, melyet filmre szeretne vinni, akkor
ilyen összegben van rá lehetıség. A filmek 3-5 percesek.
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi Turisztikai NonProfit Kft. részére 150.000,- Ft összegő támogatást biztosítson a 2014. évi Bizottsági Keret
terhére a Meditha Info Bt. által készítendı környezetvédelmi és turisztikai célú filmek (3db)
elkészíttetésére, az elkészült anyagok átvételére és Szekszárd városnak népszerősítésére való
felhasználására. Továbbá javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására.
Továbbá kérje fel a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: 2014.
szeptember 30.
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 263/2014. (VIII. 27.)
határozata
Meditha Info Bt. kérelmérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit
Kft. részére 150.000,- Ft összegő támogatást biztosít a 2014. évi
Bizottsági Keret terhére a Meditha Info Bt. által készítendı
környezetvédelmi és turisztikai célú filmek (3db) elkészíttetésére, az
elkészült anyagok átvételére és Szekszárd városnak népszerősítésére
való felhasználására.
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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. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

3. napirend:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítésére
(179. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László bizottság elnöke: Korábban nem ezen a területen volt létszámcsökkentést?
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Az évekkel korábban volt, azonban a
jogszabályi változások idén olyan mértékben megnövelték a feladatokat, hogy indokolja a
létszámbıvítést.
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 264/2014. (VIII. 27.)
határozata
a Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítését.
Határidı:
Felelıs:

2014. augusztus 27.
Kıvári László elnök

4. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének…/2014. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására
(180. számú közgyőlési elıterjesztés)
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Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
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 265/2014. (VIII. 27.)
határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének……/2014. (……) önkormányzati rendelete
a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2014. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát (Ügyrend és munkarend).
Határidı:
Felelıs:

2014. augusztus 27.
Kıvári László elnök

5. napirend:
Javaslat Szekszárd Megye Jogú Város Fenntartható
elfogadására és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
(175. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı

Energia

Akciótervének

Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László bizottság elnöke: Az elektromos autókkal kapcsolatos töltıállomás létesítése
beilleszthetı az Akciótervbe?
Farkas Éva osztályvezetı: Erre sajnos most nem tud válaszolni.
Kıvári László bizottság elnöke: Kérdezi, hogy milyen szervezet a Polgármesterek
Szövetsége?
Farkas Éva osztályvezetı: Nem magyar alapítású, hanem nemzetközi szervezet, az Európai
Uniónak egy szövetsége, melynek 24 magyar tagja van.
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Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy milyen elınyei vannak?
Farkas Éva osztályvezetı: Kapnak promóciós támogatást (szóróanyag, illetve európai szintő
nyilvánosság, hogy tagjai a szövetségnek). Kohéziós alapoknál elınyt fog jelenteni.
Pályázatoknál kiélezett verseny szokott kialakulni és a tagsággal plusz pontokat kapnának a
pályázatok esetében.
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 266/2014. (VIII. 27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Fenntartható Energia Akciótervének
elfogadásáról és a Polgármesterek Szövetségéhez való
csatlakozásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd
Megyei Jogú Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadását és
a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozást.
Határidı:
Felelıs:

2014. augusztus 27.
Kıvári László elnök

6. napirend:
Javaslat Szekszárd Megye jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(176. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László bizottság elnöke: Évekkel ezelıtt elutasították a pályázatot, vagy nem tudták
támogatni, aztán 100 % támogatottságú fejlesztési dolog volt. Kérdezi, hogy ez most
megvalósult, és afölött van ez a pályázat?
Farkas Éva osztályvezetı: Nem. 2009-ben nyújtották be az elsı pályázatot, amelyet
tartaléklistáról és nem 100 %-os támogatással megnyert az Önkormányzat. Azonban az
elıkészületi konstrukció nem volt megfelelı, így nem valósult meg. 2012-ben újabb
pályázatot nyújtottak be, forrás hiány miatt ismét tartaléklistára került, mégis kapnak
támogatást. Eddig nem történt fejlesztés ebben az intézményben.
Kıvári László bizottság elnöke: Kérdezi, hogy mennyi az összeg?
Farkas Éva osztályvezetı: 100 000 000 Ft. Egyszerre korszerősítés és bıvítés.
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Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy megvették a mellette lévı telket is?
Farkas Éva osztályvezetı: Igen. Újdonság, hogy idáig nem volt nıi hajléktalan részleg, és
ezt fogják megoldani.
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 267/2014. (VIII. 27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
Közbeszerzési Tervének kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének
kiegészítését.
Határidı:
Felelıs:

2014. augusztus 27.
Kıvári László elnök

7. napirend:
,,Szekszárd Megye Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(181. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva 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 268/2014. (VIII. 27.)
határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása” (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat
önerejének biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének
elıterjesztés szerinti biztosítását.
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Határidı:
Felelıs:

2014. augusztus 27.
Kıvári László elnök

8. napirend:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda
Kindergarten fejlesztése” címő, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projektjének
megvalósítása során szükséges mőszaki ellenıri feladatok ellátására.” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(145. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
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 269/2014. (VIII. 27.)
határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1.
számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” címő, DDOP-3.1.2-12-20130016 azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükséges
mőszaki ellenıri feladatok ellátására.” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredményérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
„DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” címő,
DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú
projektjének
megvalósítása során szükséges mőszaki ellenıri feladatok
ellátására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-vel
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.). kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a
polgármestert a szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 5.
Horváth István polgármester,
dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı

10

9. napirend:
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára villamos
energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására” tárgyban kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(144. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Farkas Éva osztályvezetı
Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Kérdezi, hogy mennyit jelentett eddig a beszerzés, mennyi a
megtakarítás? Kimutatott tételeknek kellene lennie.
Farkas Éva osztályvezetı: Milliós tételekrıl van szó.
További kérdés nem hangzott el.
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens, jkv. vezetı: Elmondja, hogy az E-ON-nal
vannak problémák, nem minden helyet engedett el. Jelentıs a megtakarítás, de az elvárt és a
valós között emiatt van különbség.
További 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 270/2014. (VIII. 27.)
határozata
„Megbízási
szerzıdés
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata számára villamos energia-beszerzéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására” tárgyban kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási
szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
villamos energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására” 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.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 05.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Farkas Éva osztályvezetı

10. napirend:
A Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(146. számú bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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 271/2014. (VIII. 27.)
határozata
A Polip Ifjúsági Egyesület (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Polip Ifjúsági Egyesületnek (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.) a „Nyárzáró zenés rendezvény”
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekint.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
Határidı: 2014. szeptember 13.

11. napirend:
Hun Segítı Szociális Szövetkezet kérelme
(írásbeli elıterejsztés)
Elıterjesztı: dr. Fajszi Lajos bizottsági tag
Fajszi Lajos bizottsági tag: Hortai Tamás adott be egy kérelmet, melyben 200.000 Ft-ot
szeretne kérni. Létrehozott egy szociális szövetkezetet, melyet felkértek az iskolák és a
rendırség is, hogy tartson elıadásokat a biztonságos merülésrıl.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László bizottsági elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 272/2014. (VIII. 27.)
határozata
Hun Segítı Szociális Szövetkezet kérelmérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Hun Segítı Szociális
Szövetkezet részére 200.000,- Ft összegő támogatást biztosít a
2014. évi Bizottsági Keret terhére a Szövetkezet 2014. évi
mőködésének támogatására.
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. szeptember 30.
Kıvári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Pál József igazgatóságvezetı

12. napirend:
Javaslat elıvásárlási jog történı lemondásra
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Elıadó: Varga András osztályvezetı
Varga András osztályvezetı: A Tartsay garázssoron értékesíteni kívánnak egy garázst,
azonban itt a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik egymástól. Ilyen esetben a föld
tulajdonosának a felépítményre, a felépítmény tulajdonosának a földre elıvásárlási joga van.
A garázs magántulajdonban van, a telek viszont az önkormányzat tulajdona. 14 m2 a garázs,
amit 1 millió Ft összegben kívánnak értékesíteni.
Máté Péter elnökhelyettes: Ez helyileg hol van?
Varga András osztályvezetı: A Séd patak mellett.
További kérdés nem hangzott el.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság mondjon le az elıvásárlási jogáról.
További 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 273/2014. (VIII. 27.)
határozata
elıvásárlási jog lemondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000
(V.17.) számú rendeletének 1. számú mellékletének 1.1.16. pontjában
rögzített felhatalmazás okán a szekszárdi 4093/46/A helyrajzi számon
az ingatlan-nyilvántartásba felvett 14 m² alapterülető ingatlan
vonatkozásában az elıvásárlási jogáról lemond.
Határidı: 2014. szeptember 15.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 47 perckor berekeszti.
K.m.f.

Kıvári László
GPB elnök

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzıkönyv-hitelesítı

Készítette:

dr. Bodor Adrienn
jogi és bizottsági referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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