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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 1600 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Elmondja,
hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert közbeszerzést kell kiírni az
értékhatár miatt egy témában és annyira rövidek a határidők, hogy számít ez a közel két hét is,
ami a soros testületi ülés előtt van.
Első számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltánt megválasztani. Szavazásra
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 7 igen (egyhangú) szavazattal
elfogadta. Második számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Tibort. Szavazásra teszi
fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület
a javaslatot 7 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirend:
1.

Éves közbeszerzési terv módosítása
Előadó: jegyző

2.

Közbeszerzési eljárás kiírása a KDOP-3.1.1/B-11 kódjelű „Értékmegőrző és
funkcióbővítő város rehabilitáció a 10.000 fő feletti és 20.000 fő alatti városokban” c.
pályázati kiírásra pályázat, integrált városfejlesztési stratégia (antiszegregációs terv
melléklettel) és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Előadó: polgármester
A képviselőtestület rátér a
napirendi pontok tárgyalására.

1.

Éves közbeszerzési terv módosítása
Előadó: jegyző

Dr. Sükösd Tamás: kérdezem az előadót, jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni
az írásos anyaghoz.

Demeterné Dr. Venicz Anita: nem, köszönöm.
Dr. Sükösd Tamás: a napirendi pontot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta. Kérem a PVVB elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Tóth Béla: a PVVB a képviselőtestületi ülést megelőzően ülésezett és 4 igen (egyhangú)
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: azért kell az éves közbeszerzési tervet módosítani, mert nem tudtuk,
hogy lesz ilyen közbeszerzés is és ezért ennek megfelelően bele kell tenni a tervbe. Kérdés,
észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
222/2011.(X.04.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta és a 64/2011. (III. 11.) Kth. számú határozatával jóváhagyott közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési tervbe az III. Szolgáltatás megrendeléshez az alábbi közbeszerzési eljárás
kerül beépítésre:
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

III.3. KDOP3.1.1/B-11 kódjelű
„Értékmegőrző és
funkcióbővítő
város rehabilitáció
a 10 000 fő feletti
és 20 000 fő alatti
városokban” c.
pályázati kiírásra
pályázat, integrált
városfejlesztési
stratégia
(antiszegregációs
terv melléklettel)
és
megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítése.

szerződés
az eljárás
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Döntési
hatáskör

Bizottság,
polgármester

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
2.

Közbeszerzési eljárás kiírása a KDOP-3.1.1/B-11 kódjelű „Értékmegőrző és
funkcióbővítő város rehabilitáció a 10.000 fő feletti és 20.000 fő alatti városokban” c.
pályázati kiírásra pályázat, integrált városfejlesztési stratégia (antiszegregációs terv
melléklettel) és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: ismerteti a napirendi pont címét, majd elmondja, hogy azért tartotta
fontosnak, hogy az előterjesztés tárgyát pontosan ismertesse, mert ennek a napirendnek a
városban komoly múltja van, nem túl pozitív felhanggal. Ez volt az a pályázat, melyen
egyszer a város szeretett volna indulni. El is indult, majd a társadalmasítás hiánya miatt
sikertelen lett a pályázat. Több mint kétezer aláírás gyűlt össze valami ellen.
A közbeszerzési döntést, vagy bármiféle döntést megelőzően az előkészítő szakaszban
elkezdtük már a társadalmasítást az ezzel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselőivel,
akik épített környezettel, bármilyen fajta környezetvédelemmel, városszépítéssel, építéssel
foglalkoznak. Őket összehívtuk, illetve ők is hívtak olyan szakmai szervezetet, akik ennek
keretet adtak és a parttalan vitát beleterelték egy olyan mederbe, ahol lehetett látni, hogy
tulajdonképpen miről szól ez az egész. Tehát ez a társadalmasítás elkezdődött, ennek már több
különböző szintű fordulója lezajlott. A bizottsági ülésen is elmondtam, amiatt, mert volt már
másik pályázatunk is és esetleg van olyan társaság, aki érintett lehet mindegyikben, és a
pályázatokban elérhető sikerdíj mértéke összeszámítva már meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt, ezért kell közbeszerzést kiírni. Külön-külön egyik sem lenne közbeszerzésköteles, de nehogy utólag bárki azt tudja mondani, hogy összeszámítva meghaladtuk az
értékhatárt és törvénytelen dolgot követtünk el, aminek egy következménye lenne, nyilván
vissza kellene fizetni azt az összeget, amit jogosulatlanul vettünk igénybe. Kiírunk egy
közbeszerzést és próbálunk olyan társaságot keresni, szemben a korábbi gyakorlattal, amelyik
az önkormányzattal fog szerződni, nem iktatunk közé másik társaságot semmilyen célzattal.
Nem kívánunk olyan részteljesítésekre sem szerződni, hogy valaki tud csinálni egy integrált
városfejlesztési stratégiát, de a többit nem. Tehát egy komplex szolgáltatást lenne célszerű
venni két ok miatt. Egyrészt azt lehet elszámolni a pályázatban, másrészt pedig január 15-ig
képtelenség lenne több céget összehangolni. Azért fontos, hogy ma erről döntést hozzunk,
mert ennek a pályázatnak január 15. a határideje. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy Fejér megyében összesen kettő település felel meg a kiírásnak Bicske és Sárbogárd, és
mivel négy támogatható pályázat van a kiírás szerint sajnos összesen csak 600 millió forintra,
így ha az egyenlő elbírálás elve érvényesül, akkor 150 millió forint támogatáshoz lehet jutni.
A napirendi pontot a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB képviselőtestületi ülést megelőzően ülésezett és 5 igen (egyhangú)
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja azzal a kiegészítéssel, hogy „Közbeszerzési
bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 1.Novák Kovács Zsolt, 2. Tóth
Béla”
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a
PVVB javaslatának figyelembevételével.
A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
223/2011.(X.04.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Közbeszerzési
eljárás kiírása a KDOP-3.1.1/B-11 kódjelű „Értékmegőrző és

funkcióbővítő város rehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti
városokban” c. pályázati kiírásra pályázat, integrált városfejlesztési
stratégia (antiszegregációs terv melléklettel) és megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta.
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a KDOP-3.1.1/B-11 kódjelű
„Értékmegőrző és funkcióbővítő város rehabilitáció a 10 000 fő feletti
és 20 000 fő alatti városokban” c. pályázati kiírásra pályázat, integrált
városfejlesztési stratégia (antiszegregációs terv melléklettel) és
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére közbeszerzési eljárást
folytat le.
A Képviselőtestület a közbeszerzési eljárásba ajánlattevőként az
alábbi cégeket hívja meg:
1. Eco-Cortex Tanácsadó, Szolgáltató Kft. (7622 Pécs, Dohány u.7.)
2. 4Sales System Kft. (7100 Szekszárd Vasvári u. 32/a,)
3. Regionális Gazdaságfejlesztési Iroda Kft. (1053 Budapest,
Ferenciek tere 7-8. III.lh. III. emelet. 11.)
Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
1) Novák Kovács Zsolt
2) Tóth Béla
Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzatban foglaltak
szerint folytassa le a közbeszerzési eljárást. A Bírálóbizottság
értékelése alapján készített összegzést hagyja jóvá és az eljárás
nyertesével kösse meg a szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselőtestület ülésén több napirend, hozzászólás nem volt,
Dr. Sükösd Tamás – megköszönve a képviselők részvételét –
rendkívüli ülést 1610 órakor bezárta.
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