SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-12/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. június 13. napján (kedden) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Remete termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

dr. Mezei László bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag
Gyurkovics János bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr.
Holczer
Mónika
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 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.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Közterület-felügyelet gépjármű beszerzése
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
burkolatcseréjére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Közterület-felügyelet gépjármű beszerzése
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy megérett az idő a közterület-felügyelők autójának
cseréjére.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a közeljövőben még sor kerül majd gépjármű
vásárlásra, valamint a közfoglalkoztatottak szállítása céljából szeretnének még egy kisbuszt is
beszerezni. A Caminus Kft-től kapott három autót az önkormányzat, de ezek közül az egyik
nem nagyon javítható. A kollégái több használt autót is átnéztek, mivel használt autó
vásárlására kaptak engedélyt. Az autókat szervizben is megvizsgálták. Az általuk kiválasztott
Skoda Jeti eddig 80.000 kilométert tett meg, magyar szervizkönyvvel rendelkezik és 2010-es
évjáratú.
Szegedi Attila bizottsági tag: A közterület-felügyelők választották ki ezt az autót? Nem érti,
hogy miért erre az autóra került a választás, ugyanis az előterjesztésen talált egy négy évvel
fiatalabb autót is. A Magyar Autóklub is Daciára cseréli le a teljes gépkocsi állományát.
Véleménye szerint a Skoda Jeti használhatatlan autó. Úgy tudja, hogy a közterület-felügyelők
nemcsak aszfaltos helyszínekre mennek, hanem földes utakra és szurdokokra is. Ezek a helyek
nehezen megközelíthetőek. A Daciának sokkal magasabb a has magassága, és az előterjesztés
szerint összkerékhajtású is. Úgy gondolja, hogy négy közterület-felügyelő nem tud
kényelmesen utazni a Jetiben.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ő is alkalmasabbnak tartja a Daciát. Ezért azt kérdezi, hogy miért
jobb a Skoda Jeti.
Märcz László igazgatóságvezető: A vezető értekezleten a polgármesterrel is többször
egyeztetett ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A kilométerek, az állapot és a szervizes vizsgálat
alapján választották ki a Skoda Jetit.
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Máté Péter bizottsági tag: A közelmúltban nézegette az autók megbízhatósági listáját. Ezen
listán körülbelül 70 autót hasonlítottak össze. A Skoda Jeti benne volt az első tízben. Ez alapján
elmondható, hogy a Skoda Jeti kimondottan megbízható autó.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az ritkán fordul elő, hogy négy közterületfelügyelő ül az autóban.
Máté Péter bizottsági tag: Használt autó esetében az autó állapota nagyon sokat számít, ezért
egyetért a választással.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 210/2017. (VI.13.)
határozata
a Közterület-felügyelet gépjárműbeszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló a 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1. 1) 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján
eljárva a Közterület-felügyelet részére az LTA-519 forgalmi
rendszámú Skoda Yeti 1.2 TSI Active gépjármű beszerzését a
2017. évi költségvetés Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóság Gépek vásárlása sorának 511200 részletező
kódjának terhére támogatja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 13.
Märcz László igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
burkolatcseréjére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Polgármesteri Hivatal belső felújítása kapcsán az a döntés
született, hogy a belső burkolatokat is ki kellene cserélni. A főbejáraton bemenve, a
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földszinten balra, egészen a portánál levő ajtótól a hátsó ajtóig tartó folyosó, valamint a felső
folyosó burkolatát kellene kicserélni. A második emeletre vezető lépcső melletti korlát is része
a felújításnak, valamint az átalakításhoz kapcsolódó egy-egy járulékos munka is. Három cégtől
kért ajánlatot az önkormányzat. Közülük a legkedvezőbb ajánlatot az ÁCS- ÉS ÁLLVÁNYOZÓ
KFT. tette.
Máté Péter bizottsági tag: Ez azt jelenti, hogy aljzat beton is lesz?
Märcz László igazgatóságvezető: Az ezzel kapcsolatos munkálatok már elkészültek. Elmondja,
hogy legkésőbb augusztus 25-ig be kell fejezni a munkálatokat azért, hogy a Szüreti Fesztivál
idején már fent működhessen a hivatal.
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 211/2017. (VI.13.)
határozata
a Polgármesteri Hivatal burkolatcseréjére irányuló eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
burkolatcseréjére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő ÁCS- ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT-vel (7100 Szekszárd,
Epreskert u. 10/C.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. június 13.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2017. június 16.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. június 20.
Ács Rezső polgármester

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 09 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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