SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: III. 1930-7/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2010. december 21-én 10 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Dr. Hadházy Ákos, Dr.
Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor, Csernus Péter, Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóság-vezetı,
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens,
Wendler Gábor pályázati referens,
Buncsek Attila pályázati referens,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 10 óra 12 perckor megnyitja.
Varga András: Javasolja felvenni az Agóra program keretében megvalósuló kivitelezéshez
kapcsolódó tervezıi mővezetés szolgáltatás biztosítására vonatkozó elıterjesztést.
A bizottság elnöke az elhangzott kiegészítéssel együtt szavazásra teszi fel a teljes napirend
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a
következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
intézményeinek munkabiztonsági és tőzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(írásbeli elıterjesztés)
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2./ napirendi pont
„A BMMH szakembereinek (7 fı) át- és továbbképzését célzó, megfelelı képzések
megtartására irányuló ajánlatkérési felhívás a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 pályázat
keretében” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Wendler Gábor pályázati referens
(írásbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
„Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (multifunkciós nyomtató 2 db,
fénymásoló 2 db, projektor 1 db vetítıvászonnal) beszerzése a TÁMOP-3.2.3-08/2-20090003 pályázat keretében” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Wendler Gábor pályázati referens
(írásbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
Ifjúsági Unió Szekszárd kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
5./ napirendi pont
„Szekszárd város közterületein patkánymentesítési
meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)

munkák

elvégzése”

tárgyú

6./ napirendi pont
Szekszárd város úthálózatán közúti jelzések elhelyezési, karbantartási és
balesetelhárítási munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
(írásbeli elıterjesztés)
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
kódszámú, Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat keretében megvalósuló
kivitelezéshez tervezıi mővezetés szolgáltatás biztosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
(írásbeli elıterjesztés)
8./ napirendi pont
Egyebek
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1./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
intézményeinek munkabiztonsági és tőzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
89/2010. (XII.21.) GPB határozat
Munkabiztonsági és tőzvédelmi feladatok ellátása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
és
intézményeinek
feladatainak
munkabiztonsági
és
tőzvédelmi
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat
az
ERGONOM
Munkavédelmi
Szolgáltató Kft-vel (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.)
kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
„A BMMH szakembereinek (7 fı) át- és továbbképzését célzó, megfelelı képzések
megtartására irányuló ajánlatkérési felhívás a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 pályázat
keretében” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Wendler Gábor pályázati referens
Wendler Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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90/2010. (XII.21.) GPB határozat
BMMH szakembereinek továbbképzése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
„TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003
azonosító
számú
pályázati
program
keretében
„A
BMMH
szakembereinek (7 fı) át- és továbbképzését célzó, az
1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet 2.§ (2) a) és/vagy b.)
pontjának megfelelı képzések megtartására irányuló
ajánlatkérési felhívás a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003
pályázat keretében” c. tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Pécsi
Tudományegyetemmel (7633 Pécs, Szántó Kovács János
utca 1/b.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3./ napirendi pont
„Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (multifunkciós nyomtató 2 db,
fénymásoló 2 db, projektor 1 db vetítıvászonnal) beszerzése a TÁMOP-3.2.3-08/2-20090003 pályázat keretében” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Wendler Gábor pályázati referens
Wendler Gábor: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

91/2010. (XII.21.) GPB határozat
Irodai, igazgatási berendezések beszerzése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a
„TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003
azonosító
számú
pályázati program keretében „Irodai, igazgatási
berendezések és felszerelések (multifunkciós nyomtató 2
db, fénymásoló 2 db, projektor 1 db vetítıvászonnal)
beszerzése (3. sz melléklet alapján)” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja,
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hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı
Pátria Zrt. 14. SZ. BOLT-tal (7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 1-7.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4./ napirendi pont
Ifjúsági Unió Szekszárd kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Máté Péter: Nem támogatja, hogy a Vagyonkezelı Kft. által üzemeltett piacnak konkurenciát
teremtsenek azzal, hogy a szomszédos Garay udvarban rendezik meg a helyi termék piacot
szombati napon.
Kıvári László: Azt tudja elképzelni, hogy a piac területén legyen elkülönült helyük a helyi
termelıknek, de nem díjmentesen.
Máté Péter: Meg kellene vizsgálni, hogy lehetséges-e ez a fajta megoldás és a Vagyonkezelı
Kft. jelölne ki egy helyet a piac területén a helyi termelıknek, persze csak akkor, ha erre
igény van.
Varga András: Ezt a javaslatot át kell gondolni, mivel a piacon a helypénzen túl asztalbérletet
is fizethetnek a kereskedık, ami alapján meghatározott helyen lévı asztal használatára
lesznek jogosultak.
Kıvári László: Az elhangzottak alapján összefoglalja a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
92/2010. (XII.21.) GPB határozat
Ifjúsági Unió kérelme
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága nem
támogatja az Ifjúsági Unió (Szekszárd, Szent István tér
10.) azon kérelmét, hogy a Garay udvarban rendezze
díjmentesen szombati napokon a helyi termékpiacot. A
Bizottság javasolja, hogy a piac területén legyen
elkülönült helye a helyi termelıknek, helyhasználati díj
ellenében.
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2. A Bizottság felkéri a Vagyonkezelı Kft-t, hogy a jövıben
- ha van rá lehetıség és igény – különítse el a helyi
termelıket a vidéki kereskedıktıl a piac területén.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság-vezetı
Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje

5./ napirendi pont
„Szekszárd város közterületein patkánymentesítési
meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı

munkák

elvégzése”

tárgyú

Máté Péter: A csatornahálózatból nagyon sok patkány kerül a felszínre. Ezzel is foglalkozni
kell, mert így az irtás nem sokat ér. Hogyan történik a mentesítés ellenırzése?
Varga András: A vállalkozó fenntartási feladatokat lát el a korábban meghatározott
területeken, illetve az egyéni megrendeléseket elégíti ki. Az ÁNTSZ szakemberei is
ellenırzik, hogy megfelelıen teljesített-e a vállalkozó.
Máté Péter: Úgy gondolja, hogy összehangoltan kellene ezt a munkát elvégezni a
közmőszolgáltatókkal.
Kıvári László: Egyébként is át kellene gondolni a város közmőcégeinek feladatait és ami
kiszervezhetı – pl. síkosságmentesítés, hulladékszállítás a közterületekrıl -, azt át kell adni.
Véleménye szerint ezt a munkát a KT-Dinamic Kft. is el tudná látni.
Máté Péter: Javasolja, hogy most ne hirdessenek eredményt, hanem a jelenlegi szerzıdést
hosszabbítsák meg 30 nappal. Ebben az idıszakban lehet tárgyalni a KT-Dinamic Kft-vel,
illetve a Vízmő Kft-vel és az Alfa-Nova Kft-vel.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

93/2010. (XII.21.) GPB határozat
Patkánymentesítési feladatok ellátása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2011. évi
patkánymentesítési feladatok ellátására kiírt pályázati
eljárásban nem hirdet eredményt. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy 30 nappal hosszabbítsa meg a
jelenleg hatályos vállalkozási szerzıdést. A meghosszabbítás
ideje alatt egyeztetni szükséges a KT-Dinamic Kft-vel a
feladat lehetséges átvállalásáról, valamint az érintett
szolgáltatókkal – Szekszárdi Vízmő Kft., Alfa-Nova Kft. – a
mentesítésbe bevont terület bıvítésérıl.
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Határidı: 2011. január 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóság-vezetı
6./ napirendi pont
Szekszárd város úthálózatán közúti jelzések elhelyezési, karbantartási és
balesetelhárítási munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság-vezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
94/2010. (XII.21.) GPB határozat
Közúti
jelzések
elhelyezési,
karbantartási
balesetelhárítási munkáinak elvégzése

és

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
„Szekszárd város úthálózatán közúti jelzések
elhelyezési,
karbantartási
és
baleset-elhárítási
munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati
eljárást fedezet hiányában eredménytelennek nyilvánítja
és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy írjon ki új
eljárást.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az új
eljárásban az éves szinten többször elıforduló, valamint
költségesebb munkanemeket magasabb súlyszámmal
párosítsa.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
kódszámú, Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat keretében megvalósuló
kivitelezéshez tervezıi mővezetés szolgáltatás biztosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Elıadó: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: Ismerteti az elıterjesztést.
Máté Péter: Figyelemmel a korábbi beruházásokon tapasztalt problémákra, olyan szerzıdés
aláírását támogatja, ahol a tervezı felelıssége egyértelmő - akár garancia formájában is - a
tervszerinti kivitelezésért, az általuk végzett szolgáltatás megfelelıségéért.
További hozzászólás nem volt.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:

95/2010. (XII.21.) GPB határozat
Tervezıi mővezetés
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
támogatja a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú,
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő
(Agóra Szekszárd) pályázathoz kapcsolódóan Tervezıi
Mővezetés szolgáltatás megrendelését.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tervezıkkel
való egyeztetésre, valamint a szerzıdések elıkészítésére.
A Bizottság olyan szerzıdés megkötését támogatja,
amelyben a tervezık is felelısséget vállalnak - akár
garancia formájában is - a tervszerinti kivitelezésért, az
általuk végzett szolgáltatás megfelelıségéért.
3. A Bizottság a 2. pontban rögzítetteket figyelembe véve
felkéri a polgármestert a megbízási szerzıdések aláírására,
továbbá a jegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester
8./ napirendi pont
Egyebek
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Tájékoztatja a bizottságot, hogy év végén lejár az
önkormányzat és intézményei számára kötött vagyon- és felelısségbiztosítási szerzıdés.
Lefolytattak egy új eljárást, öt ajánlatkérınek küldték meg a felhívást, azonban csak egy
ajánlat érkezett, de ez sem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek. A jelenlegi
biztosító már jelezte, hogy nem nagyon kíván az önkormányzati szektorban tevékenykedni.
Várhatóan egy éves szerzıdést fognak kötni, miután közvetlen tárgyalásokat folytattak a
biztosító társaságokkal. A tárgyalásokat az alpolgármester úr folytatja le. A tárgyalások
befejezését követıen ismételten a bizottság elé terjesztik a kérdést.
A bizottság a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Märcz László: Tájékoztatja a bizottságot, hogy rendelkezésre áll a vis maior pályázatok
kapcsán valamennyi határozat, ami alapján a várthoz képest csak elenyészı, mindössze 48
millió Ft a támogatás. Át kell gondolni a helyzetet és le kell ülni tárgyalni a lakókkal is.
Máté Péter: Arra kell elsısorban költeni, amire nagyon muszáj.
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További hozzászólás nem volt.

A bizottság elnöke további napirendi pont nem lévén az ülést 11 óra 9 perckor berekeszti.

k . m . f.
Kıvári László
GPB elnök

Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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