SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-9/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. június 5. napján (kedden) 16 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

dr. Mezei László 2018. május 24. napján lemondott képviselői mandátumáról, így egy hely
megüresedett.
Tanácskozási joggal megjelentek:

A jegyző megbízásából:

Meghívottak:

Märcz László igazgatóságvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Lovrity Attiláné az Egészségügyi Gondnokság
intézményvezetője

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 16 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása;
- Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén;

-

„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei (2.
számú Óvoda és Dr. Kelemen Endre Idősek Otthona) épületei hűtés-fűtés és használati
melegvíz rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek üzemeltetésére,
karbantartására, TMK munkáinak ellátására, valamint tartalék kazán beépítésére”
tárgyú eljárás eredménye.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemeltetett Intézmények részére 24 db
nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszköz bérlete
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
2. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő
Intézményei számára bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszközök
üzemeltetésére
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
3. napirendi pont:
Az M-SZ Kft. kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető
4. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés az EFOP-2.4.2-17 kódszámú „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és korszerűsítési munkáinak
kivitelezésére
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
5. napirendi pont:
Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú” Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt kertében, a Szekszárdi Baka
István Általános Iskola építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére
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(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
7. napirendi pont:
Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévő külterületi, zártkerti utak fenntartási és rekonstrukciós
munkálataira” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
8. napirendi pont:
A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei (2. számú
Óvoda és Dr. Kelemen Endre Idősek Otthona) épületei hűtés-fűtés és használati melegvíz
rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek üzemeltetésére, karbantartására, TMK
munkáinak ellátására, valamint tartalék kazán beépítésére” tárgyú eljárás eredménye
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemeltetett Intézmények részére 24 db
nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszköz bérlete
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Bérleti szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Intézmények
részére nyomtatóeszközök bérletére” tárgyban meghívásos pályázati eljárás keretében
árajánlatokat kért be négy ajánlattevőtől. A felhívásra nyitva álló határidőn belül két darab
pályázat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot pedig a Konica Minolta Magyarország Kft. tette.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 211/2018. (VI.5.)
határozata
„Bérleti szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzati Intézmények részére nyomtatóeszközök
bérletére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Bérleti szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzati Intézmények részére nyomtatóeszközök
bérletére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Konica
Minolta Magyarország Kft tette;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Konica Minolta Magyarország Kft. –vel kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő
Intézményei számára bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszközök
üzemeltetésére
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
fenntartásában működő Intézményei számára bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós
nyomtatóeszközök üzemeltetésére” tárgyában meghívásos pályázati eljárás keretében
árajánlatokat kért be négy ajánlattevőtől. A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül
összesen három darab pályázat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Konica Minolta
Magyarország Kft. tette.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 212/2018. (VI.5.)
határozata
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat fenntartásában működő Intézményei számára
bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós
nyomtatóeszközök
üzemeltetésére”
tárgyban
kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat fenntartásában működő Intézményei
számára bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós
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nyomtatóeszközök üzemeltetésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a Konica Minolta Magyarország Kft. tette;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Konica Minolta Magyarország Kft–vel
kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Az M-SZ Kft. kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető
Lovrity Attiláné, az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetője: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A bizottság korábban is támogatott már ilyen jellegű kérelmeket, ezért
javasolja a kérelem elfogadását. Véleménye szerint a kérelem támogatásával nő az esélye
annak, hogy a doktornő Szekszárdon helyezkedjen el hosszabb távon.
Lovrity Attiláné, az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetője: Jelenleg is itt dolgozik
háziorvosként Szekszárdon, a Hunyadi utcai rendelőben.
Kővári László elnök: Az ő kérelméről döntött februárban a Közgyűlés?
Lovrity Attiláné, az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetője: Igen.

6
0605jkv

Máté Péter bizottsági tag: Örülni kell annak, hogy a doktornő Szekszárdon akar dolgozni. Úgy
gondolja, hogy ugyanazokkal a feltételekkel kellene határozatot hozni, mint korábban, ha ez
megfelel a doktornőnek is.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Érkezett egy levél a doktornőtől, amelyben
elfogadja az egy órás időtartamot is.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá ahhoz, hogy az M-SZ Kft. 2018.
július 1. napjától heti egy alkalommal egy órában, a háziorvosi rendelési időn túl a Szekszárd,
Hunyadi utca 2. számú telephelyen foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot tartson. Javasolja,
hogy a bizottság a bérleti díjat havi bruttó 5.000 forintban állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 213/2018. (VI.5.)
határozata
az M-SZ Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. hozzájárul ahhoz, hogy az M-SZ kft. 2018. július 1. napjától
heti egy alkalommal egy órában, a háziorvosi rendelési időn
túl a Szekszárd, Hunyadi utca 2. számú telephelyen
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot tartson;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. a bérleti díjat havi bruttó 5.000,- Ft összegben állapítja meg;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályát a bérleti
szerződés elkészítésére, továbbá felhívja a polgármestert a
bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester
7
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Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető

Anna

4. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés az EFOP-2.4.2-17 kódszámú „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és korszerűsítési munkáinak
kivitelezésére
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzatnak van egy EFOP-os
pályázata, amely a lakhatási körülmények javítását célozza a Halas utcában és a Búzavirág
utcában levő szociális bérlakások tekintetében. Ennek a projektnek a vonatkozásában a
kivitelezésre közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívást küldött ki az önkormányzat
négy ajánlattevőnek. A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül három darab
pályázat érkezett. Az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot a Diamont-Bau Kft. tette. Az
előterjesztésben leírtakat annyival kell kiegészíteni, hogy a kivitelezés elvégzésére adott
bruttó összeg 16.510.000 forint, míg a pályázatba beállított összeg bruttó 14.987.905 forint,
így tehát a különbség bruttó 1.522.095 forint. Ehhez az önerőt az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséből szükséges fedezni.
Máté Péter bizottsági tag: Ilyenkor a támogatás összegéről le kell mondani?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem kell lemondani, csak a különbözetet ki
kell egészíteni az önerővel.
Máté Péter bizottsági tag: Hogyan lett meghatározva a 14.987.905 forintos beállított összeg?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Indikatív árajánlattal lett alátámasztva.
Máté Péter bizottsági tag: Mikor pályázott erre az önkormányzat?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Még év elején.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a
bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a többletköltségként jelentkező bruttó 1.522.095 forintot önerőként építse be
a költségvetési rendeletbe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 214/2018. (VI.5.)
határozata
az EFOP-2.4.2-17 „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és
korszerűsítési munkáinak kivitelezési feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az EFOP-2.4.2-17 „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és
korszerűsítési munkáinak kivitelezése tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a Diamont-Bau Kft. (7100 Szekszárd, Rózsa u. 30.)
tette;

Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Diamont-Bau Kft. –vel (7100 Szekszárd, Rózsa u. 30.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja
polgármestert a szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. június 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor a többletköltségként jelentkező
bruttó 1.522.095 forintot önerőként építse be a
költségvetési rendeletbe.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester
9
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5. napirendi pont:
Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú” Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt kertében, a Szekszárdi Baka
István Általános Iskola építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az eljárás kiírásakor a
kivitelezésre tervezett idő 150 nap volt. Ezt az időtartamot viszont 150 napról 180 napra kell
hosszabbítani, mert a kivitelezés előtt le kell bonyolítani egy ex ante közbeszerzési eljárást,
amely elhúzódik. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás is később lesz kiírva. Mivel őszi-téli
időszakra fog esni, ez megnöveli a kivitelezési időszakot is. A műszaki ellenőrt nyilatkoztatni
kellett, hogy ezzel a feltétellel is elvállalja-e a munkát. Elmondja, hogy az ellenőr ezekkel a
feltételekkel is vállalja a feladatot. Ezért szükség lenne a szerződéskötést követően a szerződés
módosítására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 215/2018. (VI.5.)
határozata
a „Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosító számú” Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című projekt kertében, a Szekszárdi
Baka István Általános Iskola építési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című projekt keretében, a
Szekszárdi Baka István Általános Iskola építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyban
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás
alapján
megállapítja,
hogy
a
pályázat
megvalósításához szükséges „műszaki ellenőri munkák
elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására” tekintetében
a legkedvezőbb ajánlatot az Aldor Kft. (7100 Szekszárd,
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Nefelejcs u.16.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Aldor Kft-vel (7100 Szekszárd, Nefelejcs u.16.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 216/2018. (VI.5.)
határozata
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú Szekszárdi
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című
projekt kertében, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola
építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című projekt keretében, a
Szekszárdi Baka István Általános Iskola építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” című
szerződés módosítását jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök
11
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2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az Aldor Kft-vel (7100
Szekszárd, Nefelejcs u.16.) megkösse a módosított
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a polgármestert a szerződés módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Nem tartja indokoltnak egyik esetben sem a forgalmi rend módosítását.
Märcz László igazgatóságvezető: Az igazgatóság sem javasolja a forgalmi rend módosítását.
Kővári László elnök: A Bor utcánál belátható a terület?
Märcz László igazgatóságvezető: Teljesen belátható.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a szabályokat kellene betartani. Javasolja, hogy a
bizottság utasítsa el a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 217/2018. (VI.5.)
határozata
a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a forgalmi rendek felülvizsgálatára irányuló
kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

Märcz László igazgatóságvezető: A Cinege utcával kapcsolatban elmondja, hogy zúzalékos
útról van szó, szilárd burkolat nélkül.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem lenne szabad súlykorlátozó táblát
kihelyezni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság utasítsa el a Cinege utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 218/2018. (VI.5.)
határozata
a Cinege utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a forgalmi rendek felülvizsgálatára irányuló
kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévő külterületi, zártkerti utak fenntartási és rekonstrukciós
13
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munkálataira” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szekszárd
Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő külterületi, zártkerti utak fenntartási és
rekonstrukciós munkálataira” tárgyában árajánlatokat kért be öt ajánlattevőtől. A felhívásra a
benyújtásra nyitva álló határidőn belül két darab pályázat érkezett.
Kővári László elnök: Eredményes az eljárás akkor is, ha csak kettő ajánlat érkezett?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen. Egy ajánlat is elegendő lett volna.
Kővári László elnök: Van referenciája a nyertes cégnek?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen. Úgy tudja, hogy a nyertes cég a borászatoknál is szokott
dolgozni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 219/2018. (VI.5.)
határozata
a Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a
„Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő
külterületi, zártkerti utak fenntartási és rekonstrukciós
munkálataira”
tárgyú
meghívásos
pályázati
eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által
a „Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
lévő külterületi, zárkerti utak fenntartási és
rekonstrukciós munkálataira” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a PROWOLF Befektető, Beruházó, és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Augusz
Imre utca 9-11. Pf.288 prowolf.kft@gmail.com) tette;
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Határidő:
Felelős:
2.

2018. június 5.
Kővári László elnök

jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő PROWOLF Befektető, Beruházó, és
Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

3.

2018. június 5.
Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság múltkori ülésén elhangzott, hogy a kérelmező nem az
autóval szeretne kiállni a benzinkútra, hanem egy konténert szeretne kihelyezni. A konténerre
van árszabályzat, így ebben az esetben nem kellene döntenie a bizottságnak. Megkéri a
közterület-használati ügyintézőt, hogy ismertesse a kérelmet.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Felmerült az a lehetőség is, hogy egy konténert
szeretne a benzinkútra kihelyezni a kérelmező, és a büfé autót felvinné a Kilátóra, de ez
utóbbihoz nem járult hozzá a bizottság. A mai napon ismételten bejött a kérelmező a
hivatalba, és jelezte, hogy a benzinkúton az autót szeretné üzemeltetni.
Máté Péter bizottsági tag: Az autóra úgy tudja, hogy nincs díjtáblázat. Egy konténernek mi
lenne a díja ugyanerre a területre?
Kővári László elnök: Az ár meghatározásánál lehet, hogy azt is figyelembe kellene venni, hogy
mekkora forgalma lenne a benzinkúton a kérelmezőnek.
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Máté Péter bizottsági tag: Azon a területen több büfé is van. A benzinkúton is van büfé. A
Tartsay utcán a lángosozó alapból nagy forgalmat generál. Így ez a terület is van olyan
forgalmas, mint mondjuk a Garay tér, csak nem annyira frekventált a hely.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Saját tulajdonú konténer elhelyezése 935,Ft/m2/hó.
Máté Péter bizottsági tag: Megkéri a közterület-használati ügyintézőt, hogy mutassa meg
pontosan a területet egy térképen.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Megmutatja a helyszínt a térképen.
Máté Péter bizottsági tag: Az aszfaltot bérelnék?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Nem, a parkoló melletti zöld felületet.
Máté Péter bizottsági tag: A konténer díját venné figyelembe az ár meghatározásánál.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közterület használati díját 935,- Ft/m2/hó
összegben határozza meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 220/2018. (VI.5.)
határozata
a ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának
megállapítására vonatkozó kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a ZEVIMEX
Kft. által használt közterület használati díját 935,- Ft/m2/hó
összegben határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Märcz László igazgatóságvezető

Kővári László elnök: A Kilátóval kapcsolatban megjegyzi, hogy álladóan hívogatják telefonon
annak érdekében, hogy a park rendezett legyen, mert jelenleg nem lehet kilátni.
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Máté Péter bizottsági tag: A bizottság előző ülésén felvetette ezt a problémát. A témával
kapcsolatban már megkereste a polgármester urat és a jegyző asszonyt is. Megkérdezi a
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság vezetőjét, hogy hogyan áll ez a folyamat.
Märcz László igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy ez még várat magára.
Máté Péter bizottsági tag: Minél előbb neki kellene állni a feladatnak.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A témával kapcsolatban megjegyzi, hogy van egy kérelmező,
Braunné, aki több hónappal ezelőtt írt egy kérelmet, de még a mai napig sem reagált rá senki.
Märcz László igazgatóságvezető: Utánanéz az ügynek.
9. napirendi pont:
Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy nem beszerzési eljárásról van szó. Az
ajánlattevő cég nyerte el korábban a rágcsálómentesítésre irányuló beszerzést a városban.
Úgy gondolja, hogy ki kellene próbálni, hogy hogyan végzi ez a cég a galambgyérítést.
Máté Péter bizottsági tag: Nagyon fontos, hogy tényleg megfogják a galambot. A közterületfelügyelők pedig hivatalosan dokumentálva fényképezzék le. Rengeteg galambürülék van
sajnos a városban. Csak a Szekszárdon elfogott galambért fizessen az önkormányzat.
Märcz László igazgatóságvezető: Meg kellene határozni egy galambszámot.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy kell meghatározni, hogy megfeleljen a hatályos
szabályozásnak.
Märcz László igazgatóságvezető: 3.800 galambot javasol meghatározni.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az
önkormányzat 3.800 galamb befogadására kössön szerződést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 221/2018. (VI.5.)
határozata
galambgyérítésről Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási
területén
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén” tárgyában beérkezett árajánlat
alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata
3.800 galamb befogására az Erodex Kft-vel (7130 Tolna,
Komját Aladár utca 14.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. június 8.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőt a szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. július 1.
Ács Rezső polgármester

10. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei (2. számú
Óvoda és Dr. Kelemen Endre Idősek Otthona) épületei hűtés-fűtés és használati melegvíz
rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek üzemeltetésére, karbantartására, TMK
munkáinak ellátására, valamint tartalék kazán beépítésére” tárgyú eljárás eredménye
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 222/2018. (VI.5.)
határozata
a Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei (2. sz. Óvoda és Dr. Kelemen
Endre Idősek Otthona) épületei hűtés – fűtés és használati
melegvíz rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek
üzemeltetésére, karbantartására, TMK munkáinak ellátására,
valamint tartalék kazán beépítésére” tárgyú eljárás
eredményéről I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei (2. sz. Óvoda és Dr. Kelemen
Endre Idősek Otthona) épületei hűtés – fűtés és használati
melegvíz rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek
üzemeltetésére, karbantartására, TMK munkáinak
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. tette;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft–vel (7100
Szekszárd, Sárvíz utca 4., csukle.tibor@szektav.hu) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 223/2018. (VI.5.)
határozata
a Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei (2. sz. Óvoda és Dr. Kelemen
Endre Idősek Otthona) épületei hűtés – fűtés és használati
melegvíz rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek
üzemeltetésére, karbantartására, TMK munkáinak ellátására,
valamint tartalék kazán beépítésére” tárgyú eljárás
eredményéről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata intézményei (2. sz. Óvoda és Dr. Kelemen
Endre Idősek Otthona) épületei hűtés – fűtés és használati
melegvíz rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek
üzemeltetésére, karbantartására, TMK munkáinak
ellátására, valamint tartalék kazán beépítésére” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
tartalék kazán beépítésére a legkedvezőbb ajánlatot
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. tette;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. –vel kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 5.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Egyebek
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Kővári László elnök: Jelzi, hogy többen is megkeresték azzal kapcsolatban, hogy eléggé lassan
halad az ügyintézés a hivatalban.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 16 óra 41 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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