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Tisztelt Közgyűlés!
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata energetikusi tanácsadói tevékenység 3
éves időtartamra szóló betöltésére beszerzési eljárást tervez kiírni. A beszerzés becsült összege a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, így a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésében
foglalt és az 2. számú melléklet 4. táblázat 20. sorában kapott felhatalmazás alapján
az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja. A város 2017. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (IX.11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a több évre szóló (áthúzódó) pénzügyi kiadással,
elkötelezettséggel járó, a bevételi oldalt csökkentő javaslatot tartalmazó előterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezésével terjeszthetők a
Közgyűlés elé.
A tanácsadói tevékenység tervezett éves költségigénye 3 600 ezer forint + ÁFA,
ami a 3 évre vetített elkötelezettség esetén 10 800 ezer forint + ÁFA.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Pénzügyi Főosztály vezetőjét,
hogy terveztesse be az energetikusi tanácsadói tevékenység ellátásához szükséges fedezetet a város 2018., 2019. és 2020. évi költségvetésének 6. számú mellékletében szereplő dologi kiadások (energetikai tanácsadás) sorába.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 36. § (2) l) pontja
alapján döntéshez minősített többség szükséges, mivel olyan pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó határozat kerül elfogadásra, mely a következő évek költségvetését érinti.
A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat
elfogadásával támogassa az önkormányzati energetikusi tanácsadó alkalmazását.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. december 06-i ülésén
tárgyalja, állásfoglalása a testület részére szóban kerül ismertetésre.

Pécs, 2017. november 28.

Decsi István
alpolgármester
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