SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-8/2015
JEGYZŐKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. április 15. (szerda) napján 12 órakor a Vármegyeháza - Kis
Tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Szabó
Balázs György, dr. Mezei László, Szegedi Attila és
Szabó Zsolt bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Gyurkovics János bizottsági tag.

Tanácskozási joggal megjelentek: Märcz László igazgatóságvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
János Anna Civil Kerekasztal képviselője,
Kerekes László képviselő
Rácz Zoltán képviselő
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági
jegyzőkönyvezető.

referens,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 12 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: A zárt ülés napirendi pontjának levételét javasolta.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című
pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzésére
(77. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú pályázat
megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kosárlabda
támogatására
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

Sport

Club

sportfejlesztési

programjának

5. napirendi pont:
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete kérelme
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Széchenyi utca Posta előtti parkolás
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
PSN Építőipari Kft. kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Kadarka ltp. 14-16. sz. társasházak 2 órás parkolási övezet bevezetése iránti kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakók, Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
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(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc óvoda kertvárosi
tagintézményének nyílászárócseréje
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

(Szent-Györgyi

Albert

u-i)

11. napirendi pont:
„1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükséges könyvvizsgálói feladatok
ellátására irányuló meghívásos pályázati eljárás eredménye
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
12. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című projekt keretében ellátottak időszakos
(a korszerűsítés idejére történő) elhelyezésére”
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című
pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzésére
(77. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az előterjesztés nem először van a Bizottság előtt. Ezek a
típusú pályázatok rendszeresen ilyen és ehhez hasonló korrekciókon mennek át. Ez lett a
gyakorlat vagy csak véletlen műve? Így nem lehet komolyan venni a pályázatokat. Az első
beruházást a tavalyi év folyamán indították el. A Kadarka utcai Óvoda beruházási költségét
meg kellett később emelniük, mert magasabb árajánlat érkezett. A legutóbbi alkalommal a
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárása kapcsán került be a Közgyűlés elé. A
közbeszerzést követő ajánlat magasabb volt, mint a tervezői becslés. Most a Kadarka utcai
projektelem miatt van a Közgyűlés előtt a téma.
Farkas Éva osztályvezető: Valóban ilyen többször volt, mely több okra vezethető vissza. Az
egyik, hogy két beruházási elemet tartalmaz. A másik ok, hogy energiakorszerűsítésre nyertek
pályázatot és ide csak a szorosan kapcsolódó költségek kerülhetnek be.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kik nyerték az alappályázatot és az új problémák
felmerülése miatti újabb pályázatot?
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Farkas Éva osztályvezető: A Kadarka utcai Óvodát a Mecseki Magasépítő Kft. A kiegészítő
munkákra a pályáztatás még folyamatban van.
Szabó Balázs bizottsági tag: Felszínre kerültek azok a problémák, amiket javítani kell.
Tulajdonképpen ez egy technikai lépés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az ilyen típusú pályázatoknak csak az lehet a
végeredménye, hogy egy mérnökileg pontos összeállítást követően hibátlanul szolgálja a
létesítés célját. A pályázatot elnyert Mecseki Magasépítő Kft. rendelkezik a szükséges
kvalitásokkal, hogy úgy tud munkát végezni, hogy abba ne legyenek sötét foltok? Az ilyen
típusú tevékenységhez minden részletére kiterjedő, átfogó mérnöki tervet kell beszerezni.
Farkas Éva osztályvezető: Egy adott pályázatban az elszámolható költségkört Brüsszel
szabályozza.
Märcz László igazgatóságvezető: Előre nem látható kivitelezési problémákat a pályázatba
nem lehet bevinni, mivel az egy épület energetikai fejlesztésről szólt. Így mindenféleképpen a
Bizottság elé került volna a pótmunka beszerzése.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Jól megbecsülte a pályázatíró a költségeket?
Märcz László igazgatóságvezető: Az eredeti vállaláshoz nem kellett hozzátenni, tehát a
Kadarka utcai óvodánál jól kalkulálták az árakat.
A kalkulációk az előkészítési időszakban készültek, de a szerződés megkötésig sokszor eltelik
több hónap, ami miatt nem lehet tartani az árakat.
Máté Péter elnökhelyettes: Jelen eljárás pontosan egyezik Mezei Úr ajánlásával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen és 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 113/2015. (IV.15.)
határozata
a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és
Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-20125.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges
pótmunkák elvégzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-20125.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges
pótmunkák elvégzését.
Határidő:
Felelős:

2015. április 15.
Kővári László elnök
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2. napirendi pont:
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú pályázat
megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kővári László elnök: A 30 millió plusz ráfordításból egy olyan házat is lehetett volna
létesíteni, ahol 4 személyt is el lehetne helyezni.
Máté Péter elnökhelyettes kiment a teremből 12 óra 22 perckor. A bizottság létszáma 5 fő. Az
elnök megállapítja a határozatképességet.
Märcz László igazgatóságvezető: A jelenlegi épület katasztrofális állapotban van. Egy része
marad meg az épületnek csupán, míg a többi bontásra kerül.
Kővári László elnök: Nem halasztható tovább az ügy.
dr. Mezei László bizottsági tag: Köszöntét fejezi ki. Nemes elképzelés, amelyért elismerés
jár mindenkinek, aki ennek megvalósításában részt vesz. Alapvetően mind a négy párt
támogatja a megvalósítást. Az elhelyezett létszámhoz és a fejlesztéshez képest a bekerülési
költségek megrázóak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 114/2015. (IV.15.)
határozata
az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.211/1-2012-0210 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges
többletforrás biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan
Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges
többletforrás biztosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. április 15.
Kővári László elnök
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3. napirendi pont:
Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 115/2015. (IV.15.)
határozata
az áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatását.
Határidő:
Felelős:

2015. április 15.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kosárlabda
támogatására
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

Sport

Club

sportfejlesztési

programjának

Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes visszajött a terembe 12 óra 26 perckor. A bizottság létszáma 6 fő.
Az elnök megállapítja a határozatképességet.
Kővári László elnök: Közvetlenül anyagi terhet nem jelent.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 116/2015. (IV.15.)
határozata
a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club sportfejlesztési
programjának támogatásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club sportfejlesztési
programjának támogatását.
Határidő:
Felelős:

2015. április 15.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete kérelme
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 117/2015. (IV.15.)
határozata
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete kérelméről
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 Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezetének elsősegélynyújtó verseny megrendezése kapcsán,
annak közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. április 16.
Märcz László igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Széchenyi utca Posta előtti parkolás
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismertette a probléma jellegét.
Märcz László igazgatóságvezető: Kiegészítő táblával kell ellátni a megállni tilos táblát.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Kérte, hogy fokozottan ellenőrizzék a közterület felügyelők a
kezelt városi zöldfelületeken rendszeresen parkolókat és szankcionálják.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Közigazgatási bírság miatt valakinek bíróságra kell járnia,
amire, ha jól tudja, már nincs ember.
Märcz László igazgatóságvezető: Amennyiben nem fizetik be a bírságot, akkor a hivatal
további eljárásra továbbítja a rendőrségre.
Kővári László elnök: Beszámolt az egész városra jellemző parkolási problémákról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 118/2015. (IV.15.)
határozata
Széchenyi utcán a Posta előtti parkolásról
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. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a
Széchenyi utca Posta előtti parkolással kapcsolatos kérelmet
támogatja, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „megállni
tilos” tábla alá egy 1/1975. (II. 5.)KPM-BM egységes rendelet 15. §.
7. bekezdés szerinti kiegészítő táblát (az útpadkán történő megállási
(várakozási) tilalom) helyezzen el.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
PSN Építőipari Kft. kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: 50%-os díjelengedést javasolt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 119/2015. (IV.15.)
határozata
PSN Építőipari Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a PSN Építőipari Kft-nek (7100
Szekszárd, Flórián u. 3.) a Kiskorzó tér 1-3. sz. épület körül állványzat
elhelyezése kapcsán a közterület-használati díj mérséklésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és módosítva a 76/2015. (III.10.) GPB
számú határozatot a közterület - használati díj 50%-ának
megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Kadarka ltp. 14-16. sz. társasházak 2 órás parkolási övezet bevezetése iránti kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 120/2015. (IV.15.)
határozata
a Kadarka ltp. 14-16. sz. társasházak 2 órás parkolási övezet
bevezetése iránti kérelméről
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. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a
Kadarka ltp. 14-16. sz. társasházak kérelmét támogatja, javasolja a
Közgyűlésnek a Kadarka ltp. felvételét a 2 órás parkoló zónák közé.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakók, Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Az akkori kérelmezők elköltöztek és az ottmaradt lakók
kérelmezték a régi forgalmi rend helyreállítását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 121/2015. (IV.15.)
határozata
a Fagyöngy utcai lakók, Fagyöngy utca forgalmi rendjével
kapcsolatos kérelméről
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 rögzített hatáskörében eljárva a Fagyöngy
utcai lakók kérelmét támogatja és a „behajtani tilos”, „egyirányú utca”
táblákat kéri eltávolítani.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc óvoda kertvárosi
tagintézményének nyílászárócseréje
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

(Szent-Györgyi

Albert

u-i)

Märcz László igazgatóságvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 122/2015. (IV.15.)
határozata
A Szekszárdi Gyermeklánc óvoda kertvárosi (Szent-Györgyi
Albert u-i) tagintézményének nyílászárócseréjéről
1. 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 rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja,
hogy
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Gyermeklánc Óvoda
Kertvárosi tagintézménye nyílászárócseréje” tárgyú munkák
elvégzését - a benyújtott árajánlatok alapján – vállalkozási
szerződés keretében, 3.160.052,- Ft anyagos munkadíj
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ellenszolgáltatás fejében az Alisca Ablak Kft. (7100 Szekszárd,
Alisca utca 7.) végezze Szekszárd MJV Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének városüzemeltetési előirányzata terhére.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóság vezető
11. napirendi pont:
„1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükséges könyvvizsgálói feladatok
ellátására irányuló meghívásos pályázati eljárás eredménye
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Kérte a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítását.
Szabó Balázs bizottsági tag kiment a teremből 12 óra 36 perckor. A bizottság létszáma 5 fő.
Az elnök megállapítja a határozatképességet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 123/2015. (IV.15.)
határozata
„1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-122013-0016 azonosítószámú projektjének megvalósítása során
szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló meghívásos
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda
Kindergarten
fejlesztése”
című,
DDOP-3.1.2-12-2013-0016
azonosítószámú projektjének keretében könyvvizsgálói feladatok
ellátására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja,
hogy a „Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében
támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai” c.
Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat
szükséges, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
1.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri
kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását.
2.
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Hivatalt,

hogy

Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
dr. Göttlinger István aljegyző
Farkas Éva osztályvezető

12. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című projekt keretében ellátottak időszakos
(a korszerűsítés idejére történő) elhelyezésére”
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 124/2015. (IV.15.)
határozata
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című projekt keretében ellátottak időszakos (a
korszerűsítés idejére történő) elhelyezéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés SZMJV
Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú,
„Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázat keretében
ellátottak időszakos (a korszerűsítés idejére történő) elhelyezésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel (7100 Szekszárd Bezerédj u. 2.)
kössön szerződést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
dr. Göttlinger István aljegyző
Farkas Éva osztályvezető
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További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 12 óra 55 perckor berekeszti.

K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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