SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/12-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának
2020. január 16. (csütörtökön) 14 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Polgármesteri tárgyalójában megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak:

Máté Péter elnök;
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő, bizottsági tag;
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, bizottsági tag;
dr. Haag Éva képviselő, bizottsági tag
Szegedi Attila külső bizottsági tag;
Kajos Endre Károly külső bizottsági tag;
Tóth Róbert külső bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
Kővári László képviselő;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Feri Blanka osztályvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető;
dr. Szily Máté jogász, jegyzőkönyvvezető

Máté Péter elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 14 órakor megnyitja.
Máté Péter elnök: Köszönti a megjelenteket a Pénzügyi Bizottság első ülésén. Megkérdezi a
képviselőktől, hogy van-e valakinek új napirendi javaslata.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő napirendet állapította meg:
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1. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
Máté Péter elnök: Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e
javaslatuk az elnökhelyettes személyére.
Feri Blanka osztályvezető: Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet szerint az elnök javaslatára választ a bizottság elnökhelyettest a
bizottsági tagok közül.
Máté Péter elnök: dr. Haag Éva bizottsági tagot javasolja.
dr. Haag Éva bizottsági tag: Elfogadja a jelölést.
dr. Haag Éva bizottsági tag bejelenti, hogy tartózkodni fog a szavazásnál.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel dr. Haag Éva elnökhelyettessé választására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Bizottságának 1/2020. (I.16.) határozata
elnökhelyettes megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottság elnökhelyettesének
dr. Haag Éva
bizottsági tagot választja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 16.
Máté Péter elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
Máté Péter elnök: Ismerteti az előterjesztést. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvért javasolja a
bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőjévé.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér bizottsági tag: Elfogadja a jelölést.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér bizottsági tag bejelenti, hogy tartózkodni fog a szavazásnál.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér jegyzőkönyv-hitelesítővé történő
választására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Bizottságának 2/2020. (I. 16.) határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 60. §-ára tekintettel a bizottság üléseiről készült
jegyzőkönyvek hitelesítőjévé
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
bizottsági tagot választja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 16.
Máté Péter elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Máté Péter elnök: Felkéri Tamási Anna igazgatóságvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy korábban volt egy eredeti módosítás, amit
nem fogadott el, és amelyet levett napirendről a Közgyűlés. Ezt a változatot némileg
módosították, illetve beledolgozták azokat a javaslatokat, melyek a 2019. évben eltelt
időszakban merültek fel, és amelyeknek a költségvetés kiadás és bevételi oldalán is meg kell
jelenniük. Két ilyen dolog volt. Az egyik az december 23-án történt, amikor az Önkormányzat
bankszámlájára 28.000.000,- millió forint érkezett a kormányzattól. Kormányülésen döntöttek
még szeptemberben beadott rendkívüli vissza nem térítendő önkormányzati támogatási
igényről, és ebből 28.000.000,- millió forintot megítéltek az Önkormányzat számára és ezt ki
is utalták december 23-án. Emiatt kormányzati hatáskörben módosul a költségvetés bevételi
és kiadási oldala. A másik az előző évben megkapott közel 2 milliárd forintnyi támogatás a
Paksi Ipari Park Nonprofit Kft-től december 19-én. Három fő célra kapta a támogatást az
Önkormányzat: 60 millió forintot kapott a Béke telep és Epreskert vízrendezési beruházás
finanszírozására, 974 millió forintot körforgalom átépítésének finanszírozására, 950.717.000,millió forintot a folyamatban lévő TOP-os pályázatok önerejének a kiegészítésére. Ezekből úgy
tűnik, hogy esetleges átcsoportosítások után, de megkezdhetők vagy befejezhetők azok a
nagyon fontos intézményi, egészségügyi beruházások, amelyeket megkezdtek pl.: Szőlőhegyi
óvoda; Baka iskola, Dienes iskola energetikai felújítása, orvosi rendelők létrehozása,
egészségügyi központ kialakítása. Ezeknek a finanszírozására így lehetőség nyílik. Egyébként
az előirányzat módosítása azokat a szokásos javaslatokat foglalja magába, amikor évzárás előtt
az előirányzat hozzáigazítása történik a tényleges teljesítésekhez. Részben tehát azokat a
pénzeket, amiket eredetileg nem terveztek a költségvetésbe, és különböző célokra megkapta
az Önkormányzat. Ilyenkor előirányzatot kell teremteni esetleg belső átcsoportosítással vagy
tényleges növeléssel. Ilyen például az évközben érkező közfoglalkoztatással kapcsolatos állami
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finanszírozás, a bér és személyi juttatások ilyenkor kerülnek beépítésre, illetve több pályázati
támogatás is ide tartozik, ami évközben érkezik és az Önkormányzatnak ezt be kell építenie
mind bevételi és kiadási oldalon.
Máté Péter elnök: Köszöni a részletes ismertetést. Megkérdezi, hogy van-e likvid probléma a
költségvetésben.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Amik korábban voltak, ahhoz képest nincs. Folyószámlahitel
van használatban, melyet minden év januárjától használ az Önkormányzat. Ami pénz van
decemberben, az a szállítók kifizetésére megy, és ilyenkor kerül használatra a folyószámlahitel
márciusig, amíg meg nem jön az adóbevétel, illetve ehhez még hozzá jönnek a támogatások,
saját bevételek, de más bevétel nincsen. Mindig van szállítói tartozás, de kezelhető
nagyságrendű.
Kővári László képviselő: A Tatai völgy útépítésére megérkezett-e a pénz, illetve ez milyen
forrásból kerül finanszírozásra? Elmondja, hogy ez korábban elfogadásra került, illetve a
pályázat is eredményes volt.
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: A pályázat sikeres volt. A pályázatban 1.000.000,forint kútfelújításra, míg 8.967.762,- forint zártkerti út felújításra vonatkozik.
Máté Péter elnök: Ez a forrás elegendő?
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető: Szerinte igen. Elmondja, hogy ez pályázati forrásból
valósul meg.
Máté Péter elnök: Megkérdezi, hogy a pályázati pénz megérkezett-e.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, 2019. december 12-én jött le az előleg.
9.967.762,- forintot nyert az Önkormányzat, melyből 7.475.822,- forint előleg. Nem csak a
Tatai völgy, mint zárkerti út felújítása tartozik bele, de van még mellette három zártkerti kút
felújítása is.
Máté Péter elnök: Megkérdezi, hogy ez milyen kút.
Kővári László képviselő: Cinka dülőben, Bagó völgyben, illetve a Porkoláb völgyben található
ásott kút.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy el kell indítani a kivitelezést,
mert 2020. április vége a pályázat lezárása. Jóval később hozták meg a támogatói döntést és
az értékelést, mint ahogy az várható volt.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Megkérdezi, hogy ez utófinanszírozás-e.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Előleg jelenleg itt van, majd a fennmaradó
rész a beszámoló elfogadását követően kerül utalásra.
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Máté Péter elnök: A Dienes iskola rekortán pályájával kapcsolatos feladatok hogy állnak?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Dienes iskola rekortán pályája
kivitelezésére 2020. december végéig kapott határidőt az Önkormányzat.
Máté Péter elnök: A pénzügyi része ennek a projektnek hogy áll össze?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ennél a projektnél olyan pénzügyi
konstrukció van, hogy a Támogató bonyolítja le a kivitelezést, az Önkormányzatnak az önerőt
kell biztosítania.
Máté Péter elnök: A 13.000.000,- millió forintot.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, a 30 %-ot. A megvalósításra tervezett
összeg 44.500.000,- forint, az önerő 13.350.000,- forint. A szerződést a támogató szervezet
köti a kivitelezővel, ő teszi hozzá a támogatási összeget, és ő bonyolítja le a kivitelezést. Ami
az Önkormányzatot terhelő költség az még az előkészítési munka. Volt a pályázat
benyújtásakor egy helyszín, melynek területelőkészítési költségei igen magasak voltak, ezért
egy másik lehetőséget kell keresni, hogy hova lehetne tenni a pályát, mert a területelőkészítés
költségei is az Önkormányzatot terhelik. A kérdés tehát, hogy ugyanarra a helyre lesz letéve a
pálya, vagy pedig egy új helyszínre, de azt meg kell határozni, hogy hova. Szükség lenne egy
iránymutatásra, hogy mi legyen a helyszín, és arra vonatkozóan fel kell mérni az előkészítési
költségeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Máté Péter elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Bizottságának 3/2020. (I.16.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetésről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. január 16.
Máté Péter elnök
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 37 perckor
berekeszti.
K.m.f.

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
jegyzőkönyv-hitelesítő

Máté Péter
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Szily Máté
jegyzőkönyvvezető
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