35. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 9-i rendes ülésére

Tárgy: A „Helyi önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás teljesítése” tárgyban
lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről született döntés
ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. A Beszerzési Szabályzat 19. c) pontjában foglaltak nem állnak fenn.
2. A szakmai bizottság véleménye az ellenkezőjét támasztja alá!
dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző
Az előterjesztés megegyezik a 2011. december 29-i rendes ülésre készített, azonos
tárgyú előterjesztéssel.

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. november 25-én kelt levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által a
2011. november 24-i ülésen elfogadott, a „Helyi önkormányzati televíziós
műsorszolgáltatás teljesítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési
eljárás eredményéről hozott 444/2011. (XI. 24.) számú határozat ismételt
megtárgyalását (a határozat mellékelve).
A döntés visszavonására vonatkozó előterjesztést a december 8-i ülés elé terjesztettem,
ahol a napirendi pontot visszavontam, továbbra is fenntartva álláspontomat az
önkormányzati érdek sérelmére vonatkozóan. Az előterjesztést a korábbi indokokkal
ismételten tárgyalásra terjesztem elő.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört:
„(3) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés
ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül
nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon
belül dönt.”
Megítélésem szerint a meghozott döntés sérti az önkormányzat érdekeit, mivel csorbul
az embereknek az információhoz való jutásának a joga. Az a megoldás, hogy hetente
egy megyei híradóban 2 röpke hír kerüljön Dombóvárról adásba, az egyszerűen
megszégyenítő a dombóváriak számára, hiszen nem 2 hírről, hanem sokkal többről
kéne számot adni a város tekintetében. Ez a mennyiség véleményem szerint
méltatlanul és aránytalanul kevés. Ez a szám Dombóvár jó hírnevét fogja csorbítani, a
városban ennél jóval több eseményről kellene tudósítani – mint ahogyan az korábban
is történt. Továbbá elfogadhatatlannak tartom, hogy a megkötendő szerződés
tartalmának meghatározásába a polgármester nem kerül bevonásra (a szerződés
tartalmának jóváhagyására a testület a Városgazdálkodási Bizottságot hatalmazta fel),
így annak teljesítése igazolása sem vállalható a részemről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot a szerződés
tartalmának jóváhagyására, és a Polgármestert az ennek megfelelő szerződés
aláírására.
Javaslom, hogy ezt a döntést a testület vonja vissza, nyilvánítsa eredménytelenné az
eljárást és határozza meg újfent a dombóvári televíziós szolgáltatás tartalmát. Ez nem
a korábbi tartalomszolgáltatásra való visszatérést jelentené, hanem meg kell találni azt
az utat, ami ennél a kritikán aluli minimumszolgáltatásnál jelentősen magasabb
szolgáltatási tartalmat biztosít.
A Beszerzési Szabályzat szerint a beszerzési eljárás az alábbi esetekben nyilvánítható
eredménytelennek:
a) nem érkezett ajánlat,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be,
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c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem
tett – a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő
ajánlatot,
d) az ajánlatkérő a beszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt
képtelenné vált a szerződéskötésre, illetőleg teljesítésre,
e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő
érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás
érvénytelenítéséről dönt.
Ahogy már korábban indítványoztam, szükségesnek tartok felállítani egy olyan
munkacsoportot, amely kidolgozza Dombóvár kommunikációs koncepcióját a
televíziós szolgáltatást is beleértve. A munkacsoport kitérne az újság és a honlap
működtetésére is.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadására kérem a Tisztelt Képviselőtestületet.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 444/2011. (XI. 24.) számú
határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
1) A Képviselő-testület a 444/2011. (XI. 24.) számú határozatát visszavonja, és a
„Helyi önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás teljesítése” tárgyában indult
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a 263/2011.(VI.30.) határozattal
jóváhagyott Beszerzési Szabályzat V. 19. c) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánítja arra tekintettel, hogy a helyi televíziós műsorszolgáltatás tartalmát, és a
kommunikációra fordítandó források mértékét egy átfogó kommunikációs
koncepció keretében újra meg kívánja határozni, így jelenleg nem áll rendelkezésre
megfelelő anyagi fedezet a beszerzésre.
2) A Képviselő-testület egy 5 főből álló munkacsoportot állít fel az önkormányzat
kommunikációs koncepciójának kidolgozására.
A munkacsoport tagjai:
Szabó Loránd polgármester
Hegedüs Csaba képviselő
Bükösdi Olga képviselő
Keresnyei János kommunikációs szakember
Sinyi Zsolt operatőr
Határidő: 2012. március 31.- a koncepció képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Szabó Loránd
polgármester
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